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Recenzje
Andrzej Sïawiñski

Zïote ïañcuchy strefy euro
Stefan Kawalec, Ernest Pytlarczyk
Paradoks euro. Jak wyjĂÊ z puïapki wspólnej waluty?
Poltext, Warszawa 2016, ISBN:b978-83-7561-621-7

W 1992 r. Barry Eichengreen opublikowaï ksiÈĝkÚ pt. Zïote ïañcuchy: System
waluty zïotej a Wielki Kryzys, 1919–19391. WyjaĂniï w niej, dlaczego sztywne reguïy
systemu waluty zïotej przyczyniïy siÚ do rozprzestrzenienia i pogïÚbienia kryzysu
gospodarczego lat 30.
TreĂÊ publikacji Stefana Kawalca i Ernesta Pytlarczyka pt. Paradoks euro. Jak
wyjĂÊ z puïapki wspólnej waluty? jest z tego punktu widzenia podobna. Autorzy
starajÈ siÚ wykazaÊ, ĝe Europa ponosi zbyt duĝe koszty (w tym polityczne) stosowania sztywnych reguï wspólnej waluty i naleĝy od niej odejĂÊ, by móc – juĝ bez
ponoszenia tych kosztów – kontynuowaÊ proces integracji europejskiej.
Dzisiaj wiemy, ĝe skutki przedwczesnego wprowadzania euro byïy w pewnym
sensie podobne do konsekwencji decyzji, aby w ramach podjÚtej we wrzeĂniu 1944br.
operacji Market Garden – przedstawionej w filmie Richarda Attenborough O jeden
most za daleko – desant spadochronowy objÈï takĝe Arnhem. Decyzja taka zapadïa,
mimo ĝe zwiad powietrzny wykryï stacjonujÈce w pobliĝu niemieckie jednostki
pancerne. Efekt byï taki, ĝe brytyjska 82 dywizja powietrzno-desantowa poniosïa duĝe straty, podobnie jak nasza brygada spadochronowa, która przybyïa jej
na pomoc.

1

B. Eichengreen, Golden Fetters: The Gold Standard and the Great Depression, 1919–1939,
Oxford University Press 1992.
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Zagroĝenia zwiÈzane ze zbyt wczesnym utworzeniem unii walutowej w Europie teĝ byïy znane2. Uznano jednak, ĝe kraje czïonkowskie w wystarczajÈcym
stopniu speïniajÈ kryteria optymalnego obszaru walutowego3, a utworzenie strefy
euro uruchomi procesy sprzyjajÈce zacieĂnianiu siÚ integracji gospodarczej pañstw
czïonkowskich4.
Oczekiwania te zmaterializowaïy siÚ w rozczarowujÈco maïym stopniu5. Nie
nastÈpiïo szybkie i samoczynne zroĂniÚcie siÚ gospodarek pañstw strefy euro wbjeden w peïni zintegrowany organizm. W przypadku czÚĂci gospodarek strefy euro
(Portugalia, Wïochy) zaczÈï siÚ trwajÈcy juĝ od dïuĝszego czasu wyraěny proces
dywergencji. PKB na gïowÚ w Portugalii i we Wïoszech – w relacji do Niemiec – od
wielu juĝ lat maleje. We Wïoszech PKB per capita wynosi teraz 75% niemieckiego,
podczas gdy w 1999 r., a wiÚc na poczÈtku funkcjonowania strefy euro, byïo to 90%.
KsiÈĝka Stefana Kawalca i Ernesta Pytlarczyka pokazuje, ĝe negatywne konsekwencje wprowadzenia euro sÈ na tyle powaĝne, iĝ naleĝy wycofaÊ siÚ ze stosowania wspólnej waluty, by zachowaÊ i zwiÚkszaÊ korzyĂci osiÈgane z integracji
europejskiej.
W pierwszej czÚĂci mojej recenzji piszÚ o czynniku, który uwypukla przyczyny
pojawienia siÚ propozycji powrotu do walut krajowych. Jest nim sïaboĂÊ przesïanek, które zdecydowaïy o zbyt wczesnym utworzeniu strefy euro. W drugiej czÚĂci
recenzji analizujÚ gïównÈ tezÚ recenzowanej ksiÈĝki.

1. Przyczyny zbyt wczesnego utworzenia strefy euro
O momencie utworzenia strefy euro juĝ w 1999 r. zdecydowaïa w czÚĂci historia.
Francuzi chcieli, aby – poprzez uniÚ walutowÈ – zwiÈzaÊ silniej Niemcy z EuropÈ
ibzneutralizowaÊ w ten sposób potencjalne zagroĝenia, jakie wiÈzano z ich zjednoczeniem.
W duĝej jednak mierze powodem zbyt wczesnego utworzenia strefy euro byïy
dominujÈce w instytucjach europejskich poglÈdy dotyczÈce systemów kursowych
ibznaczenia polityki pieniÚĝnej.
JeĂli chodzi o politykÚ kursowÈ to, pomimo ĝe rosnÈca od lat 70. skala przepïywów kapitaïowych spowodowaïa rozpowszechnienie siÚ stosowania pïynnych
kursów walutowych, Europejczycy od poczÈtku – od momentu rozpadu systemu
2
3
4
5

Zob. L. Jonung, E. Drea, “The euro: It can’t happen. It’s a bad idea. It won’t last. US economists
on the EMU, 1989–2002”, European Economy no. 395. European Commission 2009.
J. Aizenman, Optimal Currency Area: A 20th Century Idea for 21st Century”, NBER Working
Paper 2016 no. 22097.
A. K. Rose, “One Money, One Market: Estimating of Common Currencies on Trade”, Economic
Policy 2000 no. 30, p. 7–46.
R. Baldwin, “The Euro’s Trade Effects”, ECB Working Paper 2006 no. 594.
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zbBretton Woods – starali siÚ zachowaÊ system kursów staïych. Najpierw byï to wÈĝ
walutowy – w latach 1973–1978, a póěniej Europejski System Walutowy – wblatach
1979–1999. Europejskie instytucje stale i niezmiennie wierzyïy, ĝe stabilnoĂÊ kursów walut sprzyja wymianie handlowej, pomimo ĝe albo brakowaïo potwierdzeñ
empirycznych tej tezy, albo byïy one sïabe6.
JeĂli chodzi o politykÚ pieniÚĝnÈ, to do czasu wybuchu niedawnego globalnego
kryzysu finansowego, który spowodowaï najpowaĝniejszÈ recesjÚ od lat 30., wierzono powszechnie, a wiÚc takĝe w Europie, ĝe znaczenie polityki pieniÚĝnej, pomimo
uwagi jakÈ zawsze przyciÈga, jest tak naprawdÚ doĂÊ ograniczone.
Przekonanie to wynikaïo z zaïoĝeñ – dominujÈcej w teorii ekonomii – nowokeynesowskiej syntezy. Zaakceptowanie przez niÈ hipotezy racjonalnych oczekiwañ
prowadzi do wniosku, ĝe wszyscy uczestnicy ĝycia gospodarczego znajÈ przyszïy
bieg zdarzeñ w gospodarce. Gdyby tak byïo, oznaczaïoby to doskonaïÈ koordynacjÚ
podejmowanych w gospodarce decyzji – dostosowywanie ich do znanej z góry przyszïoĂci. To zaĂ by oznaczaïo, ĝe gospodarka samoczynnie utrzymywaïaby siÚ wbrównowadze, szybko powracajÈc do niej po szokach (np. technologicznych). WbĂwiecie
wywiedzionym z tego rodzaju zaïoĝeñ potrzeba prowadzenia polityki pieniÚĝnej
(pomagajÈcej gospodarce pozostawaÊ na Ăcieĝce zrównowaĝonego wzrostu) wynika
tylko z niedostatecznej elastycznoĂci gospodarki, jakÈ rodzi miÚdzy innymi sztywnoĂÊ pïac i cen.
Akceptowanie takiego obrazu rzeczywistoĂci prowadziïo do wniosku, ĝe rezygnacja z moĝliwoĂci prowadzenia polityki pieniÚĝnej nie bÚdzie niosïa za sobÈ dla
krajów strefy euro duĝych kosztów, zwïaszcza, ĝe ich gospodarki miaïy przeksztaïciÊ siÚ w jednorodny wspólny organizm.
Jednak w rzeczywistym Ăwiecie oczekiwania uczestników ĝycia gospodarczego majÈ gïównie charakter ekstrapolacji. W obliczu niepewnej przyszïoĂci ludzie
oczekujÈ, ĝe przyszïoĂÊ bÚdzie jak niedawna przeszïoĂÊ7. Co wiÚcej, niepewnoĂÊ
przyszïoĂci rodzi co jakiĂ czas nadmiernie optymistyczne oczekiwania powodujÈce
pojawienie siÚ groěnych boomów na gieïdzie lub rynkach hipotecznych8. W takich
okresach silny staje siÚ wpïyw czynników behawioralnych. Szczególnie wtedy polityka pieniÚĝna jest potrzebna jako instrument antycykliczny.
Zilustrowaïy to miÚdzy innymi niedawne doĂwiadczenia wielu krajów strefy
euro. Pokazaïy one, jak powaĝne mogÈ byÊ konsekwencje rezygnacji z autonomii
polityki pieniÚĝnej. Gdyby na poczÈtku poprzedniej dekady Hiszpania, Portugalia
ibIrlandia mogïy podnieĂÊ stopy procentowe i powstrzymaÊ trwajÈce w ich gospo-

6
7
8

IMF, The Exchange Rate System: Lessons of the Past and Options for the Future, IMF Occasional Paper 1984 No. 30 (Washington: IMF).
R. Frydman, E.S. Phelps, Rethinking Expectations: The Way Forward for Macroeconomics,
Princeton University Press, Princeton 2013.
P. De Grauwe, “The return of Keynes”, International Finance 2010, no. 13, vol. 1.
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darkach niestabilne boomy kredytowe, jak zrobiïy to w tym samym czasie Australia
i Nowa Zelandia, to kryzysy bankowe w strefie euro byïyby znacznie ïagodniejsze,
a byÊ moĝe w ogóle by nie wystÈpiïy.
W jakiej sytuacji byïoby to moĝliwe? Byïoby tak, gdyby Europa – zamiast wprowadzaÊ wspólnÈ walutÚ juĝ w 1999 r. – zachowaïa na dïuĝej funkcjonujÈcy w Europejskim Systemie Walutowym (ESW) od 1993 r. system szerokich pasm wahañ
kursowych, który powstaï trochÚ przez przypadek, jako wynik fali ataków spekulacyjnych przeciwko walutom ESW w 1992 r., co spowodowaïo decyzjÚ obrozszerzeniu
zakresu wahañ kursów walutowych w jego ramach z 2,25% do 15%9.
Utrzymanie systemu szerokich (15%) pasm wahañ kursowych, przez okres
znacznie dïuĝszy niĝ w rzeczywistoĂci, nie stanowiïoby ĝadnej przeszkody w zacieĂnianiu integracji europejskiej, a bankom centralnym pañstw czïonkowskich
daïoby moĝliwoĂÊ reagowania na boomy kredytowe, które wyraěne juĝ narastaïy
w latach poprzedzajÈcych utworzenie strefy euro. Tego jednak, niestety, nie wziÚto
pod uwagÚ10. System szerokich pasm wahañ – dajÈcy jednoczeĂnie stabilnoĂÊ kursów i wzglÚdnÈ autonomiÚ polityki pieniÚĝnej – pozostaï zupeïnie niedoceniony.
Nawet przez szeĂÊ lat, gdy funkcjonowaï, byï traktowany jako coĂ przejĂciowego,
ob czym Ăwiadczy choÊby to, ĝe stosowanym wobec przyszïych pañstw czïonkowskich kryterium oceny stabilnoĂci kursów ich walut byïo „stare” pasmob2,25%.

2. Przesïanie ksiÈĝki S. Kawalca i E. Pytlarczyka
Do kryzysu w strefie euro przyczyniïo siÚ w duĝej mierze wygodne dla polityków przekonanie, ĝe samoczynnie dziaïajÈcym czynnikiem, który bÚdzie skutecznie
sprzyjaï pogïÚbianiu siÚ integracji europejskiej, bÚdzie danie jak najwiÚkszej swobody dziaïania wielkim europejskim bankom11. Tymczasem, podobnie jak w USA
ibwbWielkiej Brytanii, europejskie wielkie banki wykorzystaïy liberalizacjÚ regulacji
i form sprawowania nadzoru nad nimi w sposób nieodpowiedzialny. Wywoïaïy niestabilne boomy kredytowe, które silnie zdestabilizowaïy czÚĂÊ gospodarek strefy
euro, w tym zwïaszcza w Irlandii, Hiszpanii i Portugalii. PodjÚïy ryzyko, które
byïo nadmierne nawet dla nich samych, wierzÈc (niestety sïusznie) w dajÈcy im
nietykalnoĂÊ status instytucji zbyt duĝych, by upaĂÊ12.
9
10
11
12

P. B. Kenen, Economic and Monetary Union in Europe. Moving beyond Maastricht, Cambridge
University Press 1994.
A. Sïawiñski, “Strefa euro: Scenariusz alternatywny”: Folia Oeconomica, Acta Universitatis
Lodziensis 2012, Nr. 273.
G. Tumpel-Gugerell, „Single market for financial services – vision or reality?”. Luxemburg
Financial Market Forum 2005, Luxemburg, 14 October.
E. Tsingou, “Too Big to Fail?” [w:] The Warwick Commission on International Financial Reform: In Praise of Unleveled Playing Fields, The Warwick Commission, The University of
Warwick 2009.
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Mimo wszystko jednak kryzys bankowy jest czymĂ, co przeminie, jeĂli nawet
europejskie banki sÈ wciÈĝ osïabione. Warto zatem zapytaÊ, jaki bïÈd zawaĝyï na
póěniejszych losach strefy euro. PoczÈtkowo maïo kto dostrzegï, ĝe taki wïaĂnie
bïÈd zostaï popeïniony. A byïo nim zlekcewaĝenie sformuïowanego juĝ w poczÈtkowym okresie funkcjonowania strefy euro ostrzeĝenia ówczesnego wiceministra
pracy Niemiec, Heinera Flassbecka, ĝe trzeba powstrzymaÊ widoczny od poczÈtku
funkcjonowania strefy euro proces róĝnicowania siÚ tempa wzrostu jednostkowych
kosztów pracy w poszczególnych krajach czïonkowskich13.
Do ostrzeĝeñ Flassbecka przyïÈczyï siÚ z czasem Paul De Grauwe, wskazujÈc,
ĝe ponowne odzyskanie konkurencyjnoĂci kosztowej przez kraje poïudnia strefy
bÚdzie albo bardzo trudne i dïugie (przy bardzo niskim tempie wzrostu jednostkowych kosztów pracy w Niemczech), albo politycznie niemoĝliwe – jeĂli rzÈdy nie
uzyskajÈ spoïecznego i politycznego poparcia dla polityki dïugotrwaïego ograniczania tempa wzrostu pïac14.
Ryzyko utkniÚcia na dïugo w stagnacji gospodarczej, po utracie konkurencyjnoĂci kosztowej w relacji do innych krajów strefy euro, niestety, rzeczywiĂcie siÚ zmaterializowaïo. ¥wiadczy o tym miÚdzy innymi chronicznie niskie tempo wzrostu
gospodarczego w Portugalii i we Wïoszech. Zamiast przynieĂÊ realnÈ konwergencjÚ
tworzÈcych jÈ gospodarek15, strefa euro zaczÚïa powodowaÊ ich dywergencjÚ.
Puïapka wspólnej waluty, jak okreĂlajÈ to autorzy recenzowanej ksiÈĝki, polega
w duĝej mierze wïaĂnie na tym, ĝe jeĂli nawet powstanie teraz, po wielu latach
dyskusji, mechanizm redystrybucji dochodów w strefie euro, to i tak moĝe to juĝ
nie wyzwoliÊ w peïni jej potencjaïu wzrostowego. Zdaniem Kawalca i Pytlarczyka
jest juĝ za póěno, by osiÈgnÈÊ peïniÚ korzyĂci z takiej zmiany, poniewaĝ utrata
konkurencyjnoĂci kosztowej przez czÚĂÊ pañstw czïonkowskich strefy euro jest
zbyt duĝa, by moĝna byïo jÈ odzyskaÊ inaczej niĝ dïugo utrzymujÈc ich gospodarki
w stagnacji.
W jakieĂ mierze tezie autorów ksiÈĝki mogïoby przeczyÊ to, ĝe czÚĂÊ rzÈdów
pañstw czïonkowskich strefy euro uzyskaïa polityczne poparcie dla prowadzenia
polityki zmierzajÈcej do odzyskiwania utraconej konkurencyjnoĂci i w czÚĂci to siÚ
udaïo, czego przykïadem jest Hiszpania. We Wïoszech jednak taki proces nie nastÈpiï. ByÊ moĝe jednak jest tak – co przemawiaïoby, z kolei, na korzyĂÊ gïównego
przesïania recenzowanej ksiÈĝki – ĝe odzyskanie utraconej konkurencyjnoĂci jest –
przy zachowaniu wspólnej waluty – tylko czÚĂciowo moĝliwe (jak w Hiszpanii) albo
nie jest moĝliwe w dajÈcej siÚ przewidzieÊ przyszïoĂci (jak we Wïoszech).

13
14
15

H. Flassbeck, The Heart of the Euro Problem, 2012, http://ineteconomics.org
P. De Grauwe, “What have we Learnt about Monetary Integration since the Maastricht Treaty?”, Journal of Common Market Studies, 2006, vol. 44, no. 4.
O. Blanchard, F. Giavazzi, “Current Account Deficits in the Euro Area: The End of the Feldstein-Horrioka Puzzle?”, Brooking Papers on Economic Activity 2002 no. 2.

163

Bezpieczny Bank
2(67)/2017

Dodajmy, ĝe poglÈd Stefana Kawalca i Ernesta Pytlarczyka o niemoĝnoĂci
odzyskania konkurencyjnoĂci przez czÚĂÊ krajów strefy euro – przy zachowaniu
wspólnej waluty – nie jest odosobniony. Od dïuĝszego juĝ czasu pisaï o tym Hans-Werner Sinn16. Podobne obawy wyraĝaï takĝe Olivier Blanchard – wieloletni szef
MiÚdzynarodowego Funduszu Walutowego17.
Olivier Blanchard nie stawia kropki nad „i”; byÊ moĝe dlatego, ĝe nie wypada
mu tego robiÊ. StawiajÈ jÈ jednak autorzy recenzowanej ksiÈĝki. PiszÈ, ĝe jeĂli Europa ma odzyskaÊ swój potencjaï wzrostowy, to powinna – przynajmniej na dïuĝszy
czas – wycofaÊ siÚ ze stosowania wspólnej waluty i przywróciÊ w jej miejsce system
elastycznych kursów walutowych.
Autorzy ksiÈĝki nie sÈ, oczywiĂcie, przeciwko reformom instytucjonalnym
wb UE, takim jak stworzenie wspólnego budĝetu, który dysponowaïby znacznie
wiÚkszymi Ărodkami niĝ dzisiaj, o czym dyskutuje siÚ od lat 70.18. UwaĝajÈ jednak,
ĝe dzisiaj takie zmiany juĝ by nie wystarczyïy i powinno im towarzyszyÊ odejĂcie
od wspólnej waluty.
Ta czÚĂÊ recenzowanej ksiÈĝki, która mówi o tym, jak to zrobiÊ, jest jednak doĂÊ
skrótowa. ByÊ moĝe dlatego, ĝe autorzy sïusznie obawiajÈ siÚ, iĝ Europa na takie
rozwiÈzanie na razie jeszcze siÚ nie zdecyduje. I pewnie majÈ racjÚ. Trudno jednak
wykluczyÊ, ĝe czÚĂÊ krajów, jak na przykïad pozostajÈce od dwóch dekad w stagnacji
Wïochy, bÚdÈ w pewnym momencie tak zdeterminowane, iĝ spróbujÈ przeprowadziÊ tego rodzaju operacjÚ na wïasnÈ rÚkÚ. Wówczas jednak caïy proces mógïby
wymknÈÊ siÚ spod kontroli, co byïo w 2002 r. udziaïem Argentyny19. IbchoÊby z tego
wzglÚdu Europejczycy powinni wspólnie pomyĂleÊ o tym, by napisaÊ scenariusz
odejĂcia od wspólnej waluty w uporzÈdkowany sposób – analogicznie jak od banków wymaga siÚ napisania „testamentu” (living will) rysujÈcego ich bankructwo
w sposób nie powodujÈcy powaĝnych zaburzeñ na rynkach finansowych (orderly
liquidation).
Formuïowane w recenzowanej ksiÈĝce tezy sÈ z reguïy obszernie uzasadniane.
Jednym z wyjÈtków jest waĝne z punktu przesïania publikacji stwierdzenie, ĝe
uczestnictwo w strefie euro narzuca zbyt duĝe ograniczenia polityce gospodarczej
Francji. Teza ta moĝe byÊ dla czytelnika nie doĂÊ przekonujÈca w sytuacji, w której

16
17
18
19

H-W. Sinn, The Euro Trap. On Bursting Bubbles, Budgets and Beliefs, Oxford University Press,
New York 2014.
The Telegraph, Fiscal union will never fix a dysfunctional Eurozone, warns ex-IMF chief
Blanchard, 2015, October 10.
Commission of the European Communities, Report of the Study Group on the Role of Public
Finance in European Integration, Brussels 1977.
W jej obecnym ksztaïcie strefa euro przypomina bardziej grupÚ pañstw stosujÈcych izby walutowe niĝ rzeczywistÈ uniÈ walutowÈ (W. Buiter, “The Euro Area: Monetary Union or System of
Currency Boards”, Global Economic Views, City Bank 2015, March 19).
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utrata konkurencyjnoĂci kosztowej przez FrancjÚ, w relacji do Niemiec, nie byïa
przecieĝ duĝa. Kwestia ta wymagaïaby szerszego uzasadnienia20.
Jest teĝ inne zagadnienie, które wymagaïaby analizy, chociaĝ nie wiem, czy akurat
w ksiÈĝce Kawalca i Pytlarczyka – pisanej przez ekonomistów. Warte zastanowienia
jest pytanie, dlaczego w krajach, które najbardziej odczuïy skutki dotychczasowych
sïaboĂci instytucjonalnych strefy euro, a wiÚc w Hiszpanii, we Wïoszech, w Portugalii i Grecji, opinia publiczna nie domaga siÚ opuszczenia przez ich kraje strefy euro.
PrzyczynÈ jest prawdopodobnie to, ĝe strefa euro jest wprawdzie tylko czÚĂciowo
speïnionÈ, ale jednak materializacjÈ wciÈĝ ĝywej nadziei na powstanie takiej Europy,
jakÈ widziano jÈ, gdy zaczÈï siÚ proces tworzenia jej instytucjonalnych podstaw. Autorzy recenzowanej ksiÈĝki powiedzÈ zapewne, ĝe wïaĂnie o takÈ EuropÚ im chodzi.
ChcÈ przecieĝ przyspieszenia procesu integracji europejskiej. Ibtrudno byïoby z tym
siÚ nie zgodziÊ. O tym rzeczywiĂcie jest ich ksiÈĝka. Rzecz jednak w tym, ĝe szanse
na proponowany w ksiÈĝce demontaĝ strefy euro zmniejszajÈ nie tylko wiÈĝÈce siÚ
z tym koszty.
Generalnie zalety recenzowanej ksiÈĝki sÈ niewÈtpliwe. JednÈ z nich jest bardzo
przejrzysty sposób jej napisania. Jest przyjazna dla czytelnika. Wystarczy jÈ przejrzeÊ, by wstÚpnie zorientowaÊ siÚ, jakie sÈ jej gïówne tezy i argumentacja autorów.
Co wiÚcej, dziÚki podzieleniu treĂci ksiÈĝki na liczne rozdziaïy i podrozdziaïy – zbtytuïami jasno sygnalizujÈcymi zawarte w nich wnioski – nie ma potrzeby czytaÊ jej
koniecznie od poczÈtku do koñca. Moĝna zaczÈÊ od tych czÚĂci, które danÈ osobÚ
najĝywiej interesujÈ.
WyrazistoĂÊ podstawowego przesïania Stefana Kawalca i Ernesta Pytlarczyka
wzbudziïa juĝ wiele polemik. A to znaczy, ĝe ta publikacja dobrze sïuĝy integracji
europejskiej i – jeĂli nawet zabrzmi to trochÚ paradoksalnie – dobrze sïuĝy przyszïoĂci samej strefy euro. Jest tak dlatego, ĝe prawdziwie konstruktywne propozycje mogÈ powstaÊ tylko w trakcie dyskusji rzetelnie weryfikujÈcych sïusznoĂÊ
okreĂlonych tez – takĝe takich, które uwaĝa siÚ za niepodwaĝalne. Ibzbtego wzglÚdu
niezaprzeczalnÈ zaletÈ recenzowanej publikacji jest jej spokojny ton i rzeczowy
sposób wywodu. Czyni to z niej uĝyteczny punkt odniesienia dla dyskusji na temat zmian instytucjonalnych, które zwiÚkszyïyby potencjaï gospodarczy Europy.
Dla wszystkich zainteresowanych tÈ problematykÈ publikacja Stefana Kawalca
ibErnesta Pytlarczyka jest lekturÈ obowiÈzkowÈ.

20

ByÊ moĝe, w trakcie przygotowywania swych przyszïych publikacji na temat integracji europejskiej, autorzy mogliby zbadaÊ, czy i jakie znacznie moĝe mieÊ takĝe dzisiaj kierowanie siÚ
wbprzeszïoĂci przez dwa najwiÚksze kraje strefy euro róĝnymi „wyznaniami wiary” w polityce
gospodarczej. W przypadku Niemiec byï to ordoliberalizm, a we Francji aktywna polityka przemysïowa.
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