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Czas leci bardzo szybko. Jedenaście lat temu weszliśmy do Unii. To był maj 2004 
roku. Dokładnie dziesięć lat wcześniej złożyliśmy w Atenach, w czasie greckiej 
prezydencji, podanie o członkostwo. Te minione lata to ogromnych zmian w Polsce. 
Widać je gołym okiem. Myślę też, że dobrze wykorzystaliśmy te wszystkie szanse, 
które członkostwo daje.  
 
Przez te minione lata budowaliśmy także nasze miejsce w Europie, to gospodarcze i 
to polityczne. Wchodziliśmy, kiedy nasz poziom rozwoju, mierzony dochodem 
narodowym na jednego mieszkańca, wynosił 44% średniego poziomu całej Unii, 
dzisiaj to 67%.  
 
Ale i świat zewnętrzny jest zupełnie inny. Trudny, nieprzewidywalny, pełen 
niepewności. Dookoła nas jest wiele ognisk zapalnych. Ma miejsce wzmożona 
ekspansja fundamentalizmu islamskiego. Migracja jest dziś nie tylko wyrazem 
ludzkiej potrzeby lepszego życia, ale i strachu przed okrucieństwem wojny.  
 
Tuż za rogiem trwa okrutna niesprawiedliwa wojna. Też nie potrafiliśmy jej zapobiec. 
Europejska polityka sąsiedzka nie udała się nam, nie stworzyliśmy wokół Europy 
środowiska wyznającego nasze wartości liberalnej demokracji. Rośnie niepokój na 
Zachodnich Bałkanach. Dzisiaj to konflikt albańsko-macedoński, ale przecież 
największym wstydem jest nieudana transformacja Bośni i Hercegowiny.  
 
Najsilniejszą w sensie rezultatów polityką Unii Europejskiej była zawsze polityka 
rozszerzenia. Rósł obszar pokoju i stabilności. Dziś podjęliśmy decyzję, by przez 
najbliższych pięć lat żadne nowe państwo nie weszło do Unii. Niestety nie potrafimy 
wykrzesać z siebie dostatecznej dozy solidarności. 
 
Kiedy my wchodziliśmy do Unii, wydawało się, że Europa przestanie być zajęta 
sama sobą i swoim rozwojem i następnych pięćdziesiąt lat swej integracji poświęci 
bardziej światu niż sobie. Stało się inaczej. Nastąpił kryzys, wielowymiarowy, i 
finansowy, zaimportowany z kontynentu amerykańskiego, i ekonomiczny, 
szczególnie ostro przeżywany przez państwa południa Europy, i zarządzania 
gospodarczego strefą euro, i kryzys w relacji Unia - obywatele, i związany z 
procesami radykalizacji w sferze stosunków społecznych i politycznych, związany z 
silnym rozpanoszeniem się rożnych ruchów nacjonalistycznych, ksenofobicznych, 
antydemokratycznych, antysystemowych, które do swojego kanonu wartości 
dopisują antyeuropejskość. 
 
Ten kryzys ma swoją dobrą stronę. Stał się niezwykle silnym impulsem 
mobilizującym nas wszystkich Europejczyków, państwa członkowskie, instytucje 
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europejskie do działania. Ostatnich siedem lat to okres niezwykle głębokich, 
bezprecedensowych, przed kryzysem nie do pomyślenia, reform. Objęły one przede 
wszystkim ten obszar gospodarki europejskiej, którego niestabilność stała się 
źródłem zjawisk kryzysowych na niespotykaną skalę.  
 
Myślę o całym sektorze finansowym. Do czasu kryzysu to był obszar niemal 
nieuregulowany na poziomie europejskim, bardzo rozczłonkowany, o relatywnie 
niewielkim zasięgu działalności transgranicznej. Jesteśmy po wielu latach bardzo 
głębokich i daleko idących reform sektora bankowego, ciągle na początku drogi 
budowy jednolitego rynku kapitałowego. Poziom i potencjał stabilności w tym 
sektorze jest nieporównywalny z tym, co charakteryzowało europejski sektor 
finansowy w 2008 r.  
 
Drugi wielki obszar reform, to funkcjonowanie strefy euro. Kiedy tworzono jej 
podstawy w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, nie było apetytu politycznego ani 
wyobraźni ekonomicznej, by stworzyć kompletny obszar wspólnej waluty. Jej 
niedoskonałości pozwoliły nieodpowiedzialnym politykom realizować politykę 
gospodarczą prowadzącą do kumulacji na niespotykaną skalę długu publicznego, 
życia na kredyt, utrzymywania wysokich deficytów, doprowadzając w rezultacie do 
takiego spadku wiarygodności na rynkach finansowych, że utrzymanie stabilności 
finansów publicznych stało się niemożliwe.  
 
Reformy strefy euro, zarządzania gospodarczego w tym obszarze podjęte zostały na 
bezprecedensową skalę. Mamy dziś europejskie mechanizmy kontroli narodowych 
finansów publicznych dużo skuteczniejsze niż przed kryzysem. Corocznie 
uruchamiany proces tzw. Semestru Europejskiego pozwala na wspólne spojrzenie 
na budżety narodowe na poziomie europejskim. Powstały fundusze ratunkowe dla 
państw członkowskich strefy euro i sektora bankowego.  
 
Powołanie Unii Bankowej, nadzoru Europejskiego Banku Centralnego nad sektorem 
bankowym, mechanizmu ratowania banków i specjalnego funduszu zasilanego przez 
banki, jak i generalnie wprowadzenie wielu reform racjonalizujących system 
zarządzania gospodarczego zmieniło Unię Ekonomiczną i Monetarną w sposób 
zasadniczy. Ciągle jednak jesteśmy w pół drogi do unii fiskalnej. Sytuacja w Grecji 
najprawdopodobniej wymusi dalsze reformy, w szczególności związane z budową tej 
drugiej, ciągle brakującej nogi w postaci unii fiskalnej. Wiele wskazuje na to, że 
znalezienie skutecznego rozwiązania dla problemów Grecji będzie wymagało 
restrukturyzacji zadłużenia tego kraju. Jest też szansą na zbudowanie mechanizmu 
racjonalnej unii fiskalnej.  
 
Ale chyba ciągle najbardziej odczuwanym wymiarem kryzysu jest kryzys 
inwestycyjny. Od lat zarówno inwestycje prywatne, jak i publiczne w Unii 
Europejskiej cechuje zniżkowa tendencja. Ciągle nieodbudowane zaufanie, bez 
którego nie ma inwestycji, nie przyciąga zagranicznych inwestycji do Europy. Rynki 
zewnętrzne, w tym rynek amerykański, są także bardziej atrakcyjne dla kapitału 
europejskiego niż rynek europejski.  
 
Stad pomysł tzw. Planu Junckera, czyli systemu gwarancji dla prywatnych 
inwestorów. Stąd znaczenie negocjowanej umowy handlowo-inwestycyjnej ze 
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Stanami Zjednoczonymi, która ma szansę przynieść dodatkowe impulsy dla wzrostu, 
nowych miejsc pracy i poprawy konkurencyjności po obu stronach Atlantyku. Stąd z 
wielkim rozmachem budowany jest jednolity rynek cyfrowy. Stąd pomysł unii 
energetycznej, która, oprócz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Unii 
Europejskiej, ma na celu także poprawę efektywności energetycznej, obniżenia 
kosztów energetycznych, które są kluczowe dla podniesienia konkurencyjności 
gospodarki europejskiej. Stąd pomysł wspierania potencjału europejskiego 
przemysłu przetwórczego, badań naukowych i innowacji.  
 
Unia jest jednak dziś podzielona wzdłuż granicy, którą jest wspólna waluta. Od 2002 
r. euro jest wspólną europejską walutą. Kiedy wchodziliśmy do Unii w 2004 r., w 
strefie euro było 12 państw, dziś jest ich 19. Warto zauważyć, że spośród 10 państw, 
w których gronie wchodziliśmy do Unii, dziś tylko my, Czechy i Węgry są poza euro. 
Czy tego chcemy, czy nie, Europa integruje się coraz głębiej właśnie w obszarze 
wspólnej waluty.  
 
Wspomniane przez mnie reformy dotyczą z zasady strefy euro. Niektóre nowe 
mechanizmy udaje się otworzyć na państwa spoza strefy euro, ale zawsze jest to 
otwarcie połowiczne. W przypadku Unii Bankowej, możliwe jest wejście państw 
spoza strefy euro do mechanizmu nadzoru bankowego, ich udział w procesie 
podejmowania decyzji jest w sporym stopniu zbliżony do państw strefy euro, nie 
mają jednak dostępu do mechanizmu finansowego. 
 
Patrząc w przyszłość, najbardziej prawdopodobny scenariusz dla europejskiej 
integracji, to, w moim przekonaniu taki, w którym ani nie znika euro jako wspólna 
waluta, ani Brytyjczycy nie wychodzą z Unii, ani Grecja nie opuszcza strefy euro. 
Będzie pogłębiała się integracja w obszarze wspólnej waluty. Polska stoi przed 
wyzwaniem, które nie jest neutralne, jeśli chodzi o wpływ na nasze szanse 
rozwojowe.  
 
Pozostawanie zbyt długo poza strefą euro niesie ryzyka. Także ryzyko polityczne. 
Pozostając poza obszarem wspólnej waluty nie jesteśmy w głównym nurcie 
integracji europejskiej. Istnieją już oddzielne instytucje strefy euro. Eurogrupa, czyli 
ministrowie finansów ze stałym przewodniczącym. Powstanie prawdopodobnie także 
oddzielna rada ministrów do spraw społecznych.  
 
W Parlamencie europejskim presja na utworzenie oddzielnej formacji dla strefy euro 
jest ponownie bardzo silna. Są pomysły na wydzielony budżet dla państw strefy 
euro. Są już mechanizmy finansowe związane z wyzwaniami dla stabilności strefy 
euro.  
 
Pozostawanie poza strefą euro niesie w sobie także ryzyka gospodarcze, wyższe 
koszty transakcji, pokusy dla inwestorów szukających mechanizmów 
zmniejszających ryzyko. Warto więc zapytać po raz kolejny, po co nam Europa.  
 
Jesteśmy małą cząstką świata. Te 500 mln obywateli Unii Europejskiej to tylko 7% 
ludności świata i udział ten będzie się zmniejszał. Potrzeba pokoju była główną 
motywacją tych, którzy po drugiej wojnie światowej rozpoczęli budowę Europy 
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zintegrowanej. Po upadku muru berlińskiego myśleliśmy, że już na zawsze będziemy 
kontynentem pokoju i stabilności.  
 
Dziś, gdy brutalna wojna toczy się tuż za rogiem, widać, ze Europa jest nam nadal 
potrzebna dla pokoju i stabilności. W pojedynkę już nikt na tle świata nie jest 
samowystarczalną potęgą. Musimy trzymać się razem. 


