
Od kilkudziesi´ciu lat Europa zmienia si´ zarówno w sferze polityki, jak i go-
spodarki. W tych intensywnych przeobra˝eniach, skutkujàcych historycznymi, g∏´-
bokimi zmianami, prowadzàcymi do integracji gospodarek i systemów politycznych,
widziano sposób na przeciwstawienie si´ procesom „eurosklerozy”. Rozbudowywa-
no – w nawiàzaniu do idei integracyjnych m.in. Schumana i Adenauera – formu∏y
mierników i miar integracji oraz zestawy kryteriów konwergencji. W kolejno realizo-
wanych etapach, Europa –  integrujàc swoje relatywnie niewielkie gospodarstwa na-
rodowe, rynki lokalne i instytucje krajowe – tworzy∏a warunki do przeciwstawienia
Starego Kontynentu rozwijajàcym si´ pot´gom ekonomicznym Ameryki Pó∏nocnej
i Azji Dalekowschodniej. 

Procesy integracyjne nie mog∏y i nie mogà pomijaç rozwiàzaƒ odnoszàcych si´
do pieniàdza, polityki pieni´˝nej, poÊrednictwa finansowego, czy wspólnych insty-
tucji finansowych. Stopniowo w krajach Unii Europejskiej – z jednej strony realizujàc harmonogram integracji,
a z drugiej odpowiadajàc na wyzwania wynikajàce m.in. z takich zjawisk i procesów, jak globalizacja czy interna-
cjonalizacja – rozwiàzywano problemy odnoszàce si´ do kwestii finansowych. Wspólny rynek dóbr realnych zyski-
wa∏ swoje alter ego w rynku finansowym, a poÊrednictwo finansowe w Unii Europejskiej zaczyna∏o wype∏niaç swe
funkcje na zintegrowanym rynku obejmujàcym znacznà cz´Êç Europy. 

Teraz, z Europà ju˝ zintegrowanej „pi´tnastki” integruje swoje systemy gospodarcze, a wraz z nimi stopniowo
systemy polityczne, osiem krajów Europy Wschodniej i Ârodkowej, ∏àcznie z Polskà, najwi´kszà spoÊród nich. Pro-
ces integracji dotyczy równie˝ systemów bankowych. BankowoÊç w Polsce, ale tak˝e w Estonii, ¸otwie, Litwie, Cze-
chach, na S∏owacji, w S∏owenii i na W´grzech, mia∏a zaledwie kilkanaÊcie lat na poddanie si´ procesom transfor-
macyjnym, w rezultacie których móg∏by zostaç nadrobiony dystans do systemów rozwini´tych. 

Poczàtek reform w poszczególnych narodowych systemach bankowych krajów Europy Ârodkowej i Wschod-
niej by∏ oczywiÊcie inny. W niektórych krajach, takich jak Polska, czy W´gry, reformy gospodarek rozpocz´∏y si´
ju˝ w latach 80. lub na prze∏omie lat 80. i 90. XX wieku. Niektóre kraje musia∏y czekaç na wydarzenia polityczne
warunkujàce odwil˝. Tak by∏o np. w by∏ych republikach radzieckich. Ró˝ne by∏y tak˝e koleje podejmowanych re-
form i sposoby radzenia sobie ze spuÊciznà po gospodarce centralnie planowanej. Nadrobienie zaleg∏oÊci i dorów-
nanie systemom rozwini´tym stanowi∏o wszak˝e warunek konieczny konkretyzowania ustaleƒ integracyjnych. Kil-
kuletni, konsekwentny dorobek transformowanych systemów bankowych, wspó∏tworzàcych systemy gospodarcze
sporej grupy krajów postsocjalistycznych, doprowadza je do w∏àczenia w struktury Unii Europejskiej. Akcesja jest
zaledwie poczàtkiem nowej drogi, jednak wieƒczy jednoczeÊnie drog´ ju˝ przebytà, akceptujàc dokonania okresu
transformacji. 

Modelowe rozwiàzania odnoszàce si´ do poÊrednictwa finansowego, instytucji kredytowych, polityki pieni´˝-
nej, instytucji banku centralnego, a wreszcie wspólnego pieniàdza, sprawnie wprowadzane w praktyce, by∏y jedno-
czeÊnie warunkiem sukcesu integracyjnego i jego rezultatem. W krótkim czasie, jaki dano transformujàcym si´ sys-
temom narodowym, stworzono wszelkie przes∏anki harmonizacji systemów bankowych w znacznej cz´Êci Europy.
Tym samym w najbli˝szych dekadach XXI wieku staje si´ mo˝liwe kontynuowanie procesów umo˝liwiajàcych
m.in. wykorzystanie efektów synergii w ramach jednolitego obszaru finansowego, tak wa˝ne dla Europy poszuku-
jàcej w∏aÊciwej dla siebie pozycji konkurencyjnej w skali globalnej. 

Nie jest ∏atwo przewidzieç ani kresu, ani tym bardziej daty zakoƒczenia tych procesów. Poczàtek XXI wieku
dostarcza∏ b´dzie zarówno pierwszych pozytywnych skutków, jak i kolejnych wyzwaƒ. Zarówno w nauce, jak
i w praktyce formu∏owane by∏y i sà prognozy dotyczàce przysz∏ych wydarzeƒ. Najpowa˝niejsze rekomendacje, od-
noszàce si´ do udoskonalenia procesów i infrastruktury integracyjnej, zawarte sà m.in. w tzw. Raporcie M´drców
(Wise Men Report), w raportach Grupy Giovanniniego, a tak˝e w rekomendacjach Grupy Trzydziestu (G30). Cele
stawiane przed adresatami tych raportów i rekomendacji sà ró˝ne: od dalszej harmonizacji rynków i redukcji kosz-
tów wymiany handlowej mi´dzy podmiotami z ró˝nych krajów, po próby uzyskania dla Europy korzystnej pozycji
w skali globalnej. We wszystkich tych raportach i projekcjach poczesne miejsce zajmuje jednak poÊrednictwo
finansowe, sektor finansowy i bankowoÊç. 
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