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Ogromnie dziękuję za szansę wejścia choć na chwilę w mury uczelni. Jestem 
profesorem, który już dosyć długo jest na urlopie, nie mam więc możliwości częstych 
kontaktów ze studentami. Tym bardziej cieszę się, że są uniwersytety, które pracują 
także w sobotę. 

Obecnie zajmuję się wieloma sprawami w Parlamencie Europejskim. Ogromną 
przyjemnością pracy w tej instytucji - w odróżnieniu od ministerstwa czy Komisji 
Europejskiej – jest fakt, że można być włączonym w bardzo różne sprawy, które są 
ważne i do których może wnieść swój wkład i zaangażowanie. 

Rozumiem, że powinnam mówić o Europie. Przeżywamy trudny okres pełen wyzwań, 
wymagający niekonwencjonalnych działań. Warto jest na sekundę zatrzymać się w 
tym pędzącym do przodu świecie i popatrzeć przez chwilę do tyłu na to, co już udało 
się zrobić. Warto zapytać po co nam Europa dziś, skąd i po co Europa się wzięła. 
Warto również odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego należy zrobić wszystko, aby 
ten cud integracji, który się dokonał na terenie tradycyjnie skłóconej i walczącej 
Europy, nie został zniszczony. 

Obecne czasy związane z wojną tuż przy polskiej granicy zachęcają, by przypomnieć 
sobie, że tak naprawdę integracja europejska wyrosła z popiołów II wojny światowej, 
zrodziła się z potrzeby zrobienia wszystkiego, żeby w Europie nigdy więcej nie doszło 
do wojny. 

Integracja Europejska jest sposobem na rozwiązywanie konfliktów. Siadanie przy 
wspólnym stole wtedy, kiedy jest coś, co nas dzieli, kiedy musimy znaleźć wspólny 
europejski interes, jest najlepszym dowodem na to, że jako tak właśnie pomyślana 
instytucja polityczna, Europa zdaje ten test. 

Ci, których nazywamy dzisiaj ojcami integracji, byli ministrowie francuscy i niemieccy, 
wiedzieli, że nie chodzi tylko o polityczną deklarację, że już więcej do wojny nie 
dojdzie, ale także o to, by poprzez różnego rodzaju powiązania składające się na 
wspólny europejski interes była ona fizycznie niemożliwa, szczególnie między 
tradycyjnie wrogimi sobie państwami, jak Francja i Niemcy. Od tej odważnej wizji 
zaczął się cały europejski projekt. 

Wasi rodzice i dziadkowie pamiętają czasy, kiedy integracja możliwa była tylko w 
części zachodniej Europy. Na początku niemożliwe było objęcie projektem całego 
kontynentu. Już wówczas jednak w deklaracji Schumana pojawiła się myśl, że drzwi 
do integrującej się Europy trzeba pozostawić uchylone, żeby - kiedy zapuka do nich 
Europa Wschodnia i Środkowa - owe drzwi do Europy nie były zatrzaśnięte. 

Czekaliśmy na przestąpienie przez próg integracji bardzo długo - podanie o 
członkostwo w Unii Europejskiej złożyliśmy dopiero 8 kwietnia 1994 roku, weszliśmy 
10 lat później. Dzisiaj jesteśmy za Europę współodpowiedzialni.  
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Specyfiką integracji europejskiej jest to, że rozwijała się ona stopniowo, a każdy ruch 
w kierunku rozszerzenia za każdym razem wymagał jednomyślnej decyzji politycznej 
podjętej przez państwa członkowskie. Decydenci europejscy musieli bowiem 
zadecydować, czy chcą nowego partnera w Unii Europejskiej, mając świadomość, ze 
każde kolejne rozszerzenie zmienia Unię, a każdy nowy partner wnosi do wspólnoty 
coś innego. 

My - Polacy wchodząc do Unii, wnieśliśmy przekonanie, że dla nas nie ma rzeczy 
niemożliwych. Osobiście przeżywałam to niemalże codziennie po 1 maja 2004 roku 
w Komisji Europejskiej. Słyszałam często słowa „ależ Pani Komisarz to jest w ogóle 
niemożliwe, tego się nigdy nie robiło!”. A ja wiedziałam, z naszego polskiego 
doświadczenia transformacji, że jeżeli jest sens w sprawach, w które się angażujemy, 
to nie ma rzeczy niemożliwych i zawsze znajdzie się sposób na rozwiązanie 
problemu i na znalezienie wspólnego interesu.  

Unia rozszerzała się stopniowo. Do tej pory było 7 rozszerzeń. Po nas, po tym 
wielkim bezprecedensowym rozszerzeniu w 2004, kiedy to 10 państw weszło do Unii 
Europejskiej (Malta i Cypr plus cała nasza część Europy), do Unii weszła jeszcze 
Bułgaria i Rumunia w 2007 oraz Chorwacja w 2013 roku. 

Nie wiem, czy zauważyliście, ale nowe władze europejskie, wybrane w zeszłym roku, 
przyjęły stanowisko – co było dla nas, Polaków oraz dla krajów z naszej części 
Europy bardzo trudne – że  w ciągu pięciu lat kadencji instytucji europejskich żadne 
nowe państwo członkowskie do Unii nie zostanie przyjęte.  

To nie znaczy, że został wstrzymany proces rozszerzania, istnieje nawet specjalny 
Komisarz ds. rozszerzania, ale żadne z toczących się negocjacji nie zostaną 
zakończone tak, żeby pozwoliły na wejście nowego państwa do UE.  

O tym oczywiście można by było długo rozmawiać, ale jest to przejaw pewnego 
dylematu, który cały czas towarzyszy integracji europejskiej - rozszerzać czy 
pogłębiać. Myśmy mieli –siedzi na sali były Ambasador Polski w Brukseli – również 
mnóstwo dyskusji na ten temat i uważaliśmy to zawsze za dylemat fałszywy. Dzisiaj, 
kiedy jesteśmy w środku UE i widzimy wszystkie problemy, które Unia dzisiaj 
przeżywa z pogłębianiem integracji, to czasem mamy wątpliwości, czy rzeczywiście 
mieliśmy rację. Może i trzeba dać Unii czas na konsolidację, szczególnie, że każde 
następujące po sobie rozszerzenie było trudniejsze. Do Unii wchodziły państwa coraz 
biedniejsze, przez brak ugruntowanej demokracji oraz gospodarki rynkowej coraz 
mniej zintegrowane z już istniejącą w UE grupą państw.  

Dylemat, co jest istotniejsze - rozszerzanie czy pogłębianie - niezależnie czy fałszywy 
czy nie, jest ciągle kwestią otwartą do dyskusji. 

Również cechą procesu integrowania Europy, której było rozwijanie integracji krok po 
kroku, bez wizji finalnej. Unikano formułowania tzw. „finalité politique” – wizji 
ostatecznie zintegrowanej Europy. Należy jednak pamiętać, że przed każdym 
ważnym etapem integracji była wizja, była strategia, była mapa drogowa. Myślę o 
takich krokach milowych, jak rynek wewnętrzny, strefa euro, Schengen.  

Unia, prócz rozszerzeń, rozwijała się także poprzez zmiany traktatów, które 
najczęściej konsolidowały to, co już się wydarzyło. Rzadko wychodzimy do przodu, 
tworząc przez zmiany traktatów nową przestrzeń dla zmiany. Oczywiście doszukać 
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możemy się pewnych wyjątków, ale generalnie zmiany traktatów były bardziej 
nastawione na scalanie tego, co już zostało osiągnięte niż na szerzenie 
długookresowych wizji. 

Patrząc na te zmiany w integracji europejskiej, od unii celnej poprzez obszar wolnego 
handlu, wspólną walutę, likwidację granic wewnętrznych, wspólny rynek, uważam, że 
najważniejszymi krokami do przodu były duże zmiany w integracji europejskiej. 
Utworzenie obszaru wspólnego rynku w 1986  roku. Zlikwidowano wewnętrzne 
granice dla przepływu nie tylko ludzi i towarów, ale także kapitału i usług. Po drugie 
zaś utworzenie wspólnej waluty, która fizycznie istnieje od 2002 roku.  

Gdybym miała wybrać najważniejszą politykę Unii Europejskiej, których jest tyle, ile 
państwa członkowskie zdecydują, to powiedziałabym, że najistotniejsza była polityka 
rozszerzenia. To właśnie to polityka poszerzała obszar pokoju, współpracy i 
wspólnoty interesów. Wydaje mi się, że pilnowanie tej polityki jest ważne. Blisko stąd 
do polityki sąsiedztwa, która jest ważnym mechanizmem oddziaływania Unii na 
najbliższe otoczenie. 

Kilka słów o euro, wspólnej walucie Unii. Wy pewnie, zważywszy na fakt, że jesteście 
pilnymi studentami, nie macie czasu na oglądanie telewizji. Można w wieczornych 
programach usłyszeć nieodpowiedzialnych polityków, nawet kandydujących na urząd 
Prezydenta Polski, mówiących o tym, że na Słowacji, po przyjęciu wspólnej 
europejskiej waluty, ceny wzrosły o 500% lub 200%. Smutne, że dziennikarze nie 
reagują na te bajki. 

O wejściu do obszaru wspólnej waluty, także jako opcji dla Polski, warto rozmawiać. 
Nie chodzi o to, by już jutro wejść do strefy euro. Musimy jednak mieć pełną 
świadomość nie tylko tego, jakie są ryzyka wejścia, ale także i tego, jakie są ryzyka 
pozostawania poza obszarem wspólnej waluty. 

Kiedy podejmowano decyzję o utworzeniu wspólnej waluty, jako kolejnego kroku w 
pogłębianiu integracji europejskiej, to myślano wówczas o stworzeniu lepszych 
warunków dla funkcjonowania wspólnego rynku. Chciano to osiągnąć między innymi 
poprzez eliminację ryzyka związanego ze zmianami kursów walut oraz obniżenie 
kosztów funkcjonowania na wspólnym rynku. Ci, którzy łączą wzrost cen ze wspólną 
walutą, zapominają, że owa porównywalność cen, z którą mamy do czynienia dzięki 
euro, buduje konkurencję i jest czynnikiem ciągnącym w Unii Europejskiej ceny w 
dół. 

Ważnym elementem w myśleniu o stworzeniu obszaru wspólnej waluty była potrzeba 
pogłębienia współpracy państw członkowskich. Euro nie jest tylko kwestią wspólnej 
waluty. Wyzwala więcej solidarności. Tworzy poczucie większej odpowiedzialności za 
skutki polityk narodowych dla innych państw członkowskich, a także wzmacnia – 
czego nie można lekceważyć – pozycję Unii Europejskiej w globalnym świecie.  

Wszystkie korzyści, które wiążą się z byciem członkiem obszaru wspólnej waluty, są 
także ważne dla Polski. Koszty transakcji dla przedsiębiorstw mogą być niższe, 
można uniknąć ryzyka kursu walutowego, spekulacji na rynku walutowym, co jest 
niezwykle istotne dla gospodarki wchodzącej.  

Pozostawanie poza obszarem wspólnej waluty wiąże się także z wyjęciem spod 
parasola ochronnego Europejskiego Banku Centralnego. Nie jest on bankiem całej 
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Unii Europejskiej, a jedynie państw strefy euro. Instytucja ta dysponuje 
instrumentami, które w czasie kryzysu wspierają gospodarki państw wspólnej waluty.  
Pozostając poza strefą euro nie mamy dostępu do tych instrumentów, ani także do 
powstających i już istniejących funduszy stabilizacyjnych.  

Warto pamiętać również o kosztach politycznych pozostawania poza obszarem 
wspólnej waluty. Europa dziś to obszar podzielony na państwa należące do strefy 
euro i te będące poza nią. W części poza strefą euro jest oczywiście Wielka Brytania, 
którą należy traktować szczególnie, bo jest to jedyny kraj, który ma pełną, twardą 
derogację w sprawie wejścia do strefy euro.  

Polska podejmując decyzję o wejściu do Unii Europejskiej podjęła także decyzję o 
przyłączeniu się do strefy euro bez daty – w tej kwestii mamy rzeczywiście prawo 
wyboru. Fakt, że Europa jest podzielona, niektórzy mówią o Europie dwóch 
prędkości- sądzę, że jest to trochę więcej niż dwie prędkości, to jest jednak integracja 
na dwóch różnych poziomach- jest tak na prawdę ogromnym wyzwaniem. Istnieją 
koszty polityczne związane z byciem poza strefą wspólnej waluty. Nie uczestniczymy 
w procesie podejmowania decyzji związanych z reformą zarządzania strefą euro, 
dotyczących niektórych reform rynku finansowego. Musimy mieć świadomość, że 
będąc wyłączonym i z podejmowania wielu kluczowych decyzji prędzej czy później 
będziemy ponosić tego koszty, także z punktu widzenia interesów ekonomicznych. 
Fakt, że Polska nie należy do obszaru wspólnej waluty wpływa na decyzje 
inwestorów. Są takie momenty, kiedy inwestor zastanawia się – szczególnie inwestor 
finansowy – czy inwestować w kraj i gospodarkę, które nie mają ochronnego 
parasola w postaci Europejskiego Banku Centralnego, czy też lokować kapitał w 
kraju, który ma taki parasol.  

Wiosną ubiegłego roku BCC w Polsce zorganizował konferencję na temat euro. Był 
na niej obecny młody człowiek, który opowiadał o problemach ze start-up’ami w 
Polsce i o swoim konkretnym przykładzie, kiedy to prowadził z amerykańską firmą w 
Dolinie Krzemowej negocjacje na temat współpracy. Gdy rozmowy te były już na 
finiszu, osoba ze Stanów Zjednoczonych przesyła e-maila odrzucając wcześniej 
uzgodniony business, gdyż zorientowała się, że Polska nie jest w euro. Amerykański 
inwestor, będąc narażonym na ryzyko kursowe i inne związane z tym problemy, 
podziękował polskiemu przedsiębiorcy za współpracę.  

Ostatnią sprawą, o której chciałabym powiedzieć parę słów, jest kryzys. Są przede 
wszystkim dwie kwestie, na które warto w tym kontekście zwrócić uwagę.  

W Polsce stworzyliśmy pewien wizerunek naszego kraju, jako zielonej wyspy, która w 
żaden sposób kryzysem nie została dotknięta. Utrzymywanie takiej tezy tworzy 
ryzyko zaniechania reform, co nas w oczywisty sposób usypia i jest na dłuższą metę 
dla Polski niebezpieczne. Trzeba bowiem mieć świadomość tego, że pułapka 
średniego dochodu ciągle nam zagraża.  

Nie możemy usypiać się dlatego, że udało nam się przejść przez kryzys, który 
dotknął Stany Zjednoczone i Europę, w miarę suchą nogą.  Prawdą jest, że nie 
zeszliśmy z dynamiką wzrostu poniżej zera, ale faktem jest również, że nasz kraj 
potrzebuje 5-6% wzrostu przez wiele lat. Podobnie musimy mieć na uwadze i to, że 
mamy wielki problem z uruchomieniem sił napędzających nowe czynniki rozwoju. 
Stanie obok pociągu reform i udawanie, że nas ta kwestia nie dotyczy może być 
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bardzo niebezpieczne, może bowiem w końcu dojść do sytuacji, że ów pociąg będzie 
już tak rozpędzony, iż mimo chęci nie będziemy w stanie do niego wsiąść.  

Drugim elementem, na który chciałabym zwrócić uwagę jest przedstawianie kryzysu - 
w czym dużo złego zrobiły przede wszystkim media anglosaskie oraz niektórzy 
amerykańscy profesorowie – jako kryzysu wspólnej waluty jako takiej. W rezultacie 
podobny wizerunek wytworzył się także w Polsce. 

Prawdą jest, że euro było projektem niedokończonym. Powstała wspólna polityka 
pieniężna, wspólny Bank Centralny. Leżał na stole projekt nadzoru nad sektorem 
bankowym, niestety nie było jeszcze politycznej zgody na to, by ten projekt 
zrealizować.  

Tym, co z całą pewnością nie funkcjonowało dobrze, był element narodowy, czyli 
koordynacja i dyscyplina w ramach polityki fiskalnej. W tym obszarze rzeczywiście 
pojawiły się zjawiska, które najwyraźniej widać na przykładzie Grecji.  
Nieodpowiedzialne rządy, brak prowadzenia polityki podnoszenia własnej 
konkurencyjności, brak budowania odpowiedzialnej polityki budżetowej, brak reform 
rynku pracy, który ciągle jest najsłabszym obszarem, jeżeli chodzi o strefę euro, 
prowadziły do sytuacji, w której rosło zadłużenie i deficyt, a jednocześnie w portfelach 
banków narodowych było nieproporcjonalnie dużo obligacji państwowych, którym 
przypisywano tradycyjnie ryzyko równe zeru.  

Trzeba więc dostrzegać ten mechanizm, który miał swoje korzenie  w 
nieodpowiedzialnej polityce państw członkowskich. Niektórzy z pewnością pamiętają, 
że dochodziło do sytuacji, kiedy decyzja o tym, czy jest deficyt w jakimś kraju 
przekraczający poziom dopuszczalny, była decyzją polityczną. Komisja Europejska 
udowadniała, że to, co się dzieje w niektórych państwach przekracza normy 
bezpieczne dla stabilności strefy euro. Następnie jednak wnioski te trafiały pod 
obrady Rady, gdzie politycznie decydowano, by nie podejmować kroków, które 
Komisja Europejska sugerowała. W glosowaniu ustalono, czy jest nadmierny deficyt.  

Jednocześnie mieliśmy do czynienia z kryzysem w sektorze bankowym w Stanach 
Zjednoczonych, który w krótkim czasie przedostał się do Europy. O ile jednak w USA 
kryzys ten bardzo szybko doprowadził do działań na rzecz uzdrowienia banków, o 
tyle w Europie działania, na które nie było w traktacie europejskim jeszcze rozwiązań, 
wymagały za każdym razem, by przy stole usiadło 28 państw (lub tylko państwa 
strefy euro) i szukało wspólnych rozwiązań.  

Europa musiała wobec tego ogromnego wyzwania stworzyć cały system na nowo i 
jest to -jeżeli można to tak nazwać – korzyść z tego kryzysu. Ten trudny okres 
uruchomił bezprecedensowy i wcześniej nie do pomyślenia proces reform w Unii 
Europejskiej. Dziś, jeżeli chodzi o system zarządzania, mamy już do czynienia z 
zupełnie inną strefą euro. 

Kryzys strefy euro był więc jednocześnie procesem stabilizującym, budującym 
solidarność, zmuszającym do podjęcia rozmów przy jednym stole. Można sobie tylko 
wyobrazić, co by było, gdyby podczas tego kryzysu nie było wspólnej waluty, a 
zamiast tego mielibyśmy do czynienia z początku z dwunastoma, a później z jeszcze 
większą liczbą – w czasie kryzysu bowiem państwa także wchodziły do strefy euro – 
banków centralnych. Wszystkie państwa prawdopodobnie dewaluowałyby swoją 
walutę, żeby poprawiać konkurencyjność swoich gospodarek, mielibyśmy do 
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czynienia z autentyczną wojną walutową i ucieczką osób prywatnych ze swoimi 
oszczędnościami.  Istnienie obszaru wspólnej waluty pozwoliło uniknąć tej sytuacji i 
dało szansę na znalezienie efektywnych rozwiązań. 

Dzisiaj z kryzysu bez wątpienia wychodzimy. Widać to wyraźnie, jeżeli chodzi o 
wybudzający się z marazmu wzrost gospodarczy. Wychodzimy z owego okresu 
próby wzmocnieni i nie ulega najmniejszej wątpliwości, że strefa euro będzie nadal 
zacieśniała swoją integrację, czy tego chcemy, czy nie. Jest to bowiem ten kierunek, 
w którym dalsze reformy idą i nad którymi w Radzie, Komisji i Parlamencie 
Europejskim się pracuje. Oznacza to, że pozostawanie zbyt długo poza strefą euro 
wiąże się z ponoszeniem ogromnych kosztów politycznych, a samo rozstrzygnięcie o 
wstąpieniu do obszaru wspólnej waluty jest decyzją, gdzie chcemy być za parę lat– w 
głównym nurcie integracji europejskiej, czy też na jej peryferiach. 

 

 

 

 


