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Wprowadzenie
Proces integracji krajów członkowskich Unii Europejskiej rozpoczął się od wolnego
handlu i znoszenia barier handlowych w ramach unii celnej oraz ustanowienia wspólnego
rynku związanego z wprowadzeniem wolnego przepływu pracowników, usług i kapitałów.
Od podpisania Traktatów Rzymskich w 1957 r. Unia Europejska przeszła daleką drogę
wkraczając w kolejne etapy integracji: ustanowienia m.in. jednolitego rynku europejskiego w
latach 1986-1992 oraz powołanie na mocy Traktatu z Maastricht unii gospodarczej i
walutowej w 1992 r. Jednolity rynek europejski i unia monetarna ze wspólnym pieniądzem
euro stanowią fundamenty UE. Do dzisiaj są uznawane za dwa najważniejsze osiągnięcia
integracji europejskiej. Ponieważ wspólny pieniądz jest konsekwencją jednolitego rynku
europejskiego i może prawidłowo funkcjonować tylko w warunkach scalenia gospodarczego i
dostosowania strukturalnego gospodarek krajów członkowskich (tzw. symetrycznych
szoków), stąd zasadne jest łączenie problematyki realnych przepływów gospodarczych z
funkcjonowaniem unii gospodarczo walutowej.
Proces stale pogłębiającej się integracji, który tzw. 15 krajom członkowskim UE zajął
prawie 50 lat, nowe kraje członkowskie realizują obecnie w przyspieszonym okresie kilku lub
kilkunastu lat. Wprowadzają nie tylko swobodny przepływ towarów, usług, kapitałów i ludzi
,ale są nadto zobowiązane do formułowania odpowiedniej polityki gospodarczej w związku z
przygotowywaniem się do przyjęcia euro. Rodzi to oczywiste problemy dostosowawcze i
wymaga od wszystkich krajów zmian strukturalnych i dyscypliny w zakresie polityki fiskalnej
i monetarnej.
Należy podkreślić, iż problematyka rozszerzenia UE stanowi jedno z najtrudniejszych
zagadnień badawczych obejmujących praktycznie wszystkie sfery życia gospodarczego
krajów członkowskich, wiele dziedzin prawa, polityki, życia społecznego i teoria integracji
międzynarodowej jest za uboga w narzędzia badawcze, aby precyzyjnie nakreślić efekty
realizacji poszczególnych etapów integracji przez nowe kraje członkowskie. Tym bardziej, iż
obecne rozszerzenie Unii o 12 nowych krajów członkowskich (Polskę, Czechy, Słowację,
Węgry, Maltę, Cypr, Litwę, Estonię, Łotwę, Słowenię w 2004 r. oraz Bułgarię i Rumunię w
2007 r.) wydaje się być w historii integracji europejskiej procesem najbardziej
skomplikowanym – zarówno jeśli chodzi o skalę tego procesu, jak i występujące różnice
między krajami członkowskimi. Z jednej strony w procesie integracji uczestniczą kraje
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rozwinięte o wysokim poziomie rozwoju technologicznego, wydajności pracy, niskim udziale
rolnictwa w PKB, rozwiniętym sektorze usług, z drugiej strony 12 nowych krajów
członkowskich cechuje o wiele niższa produktywność, słaby rozwój usług, uzależnienie
rozwoju gospodarczego od tradycyjnych przemysłów i sektora rolnego. Połączenie zatem
krajów o różnym poziomie rozwoju wspólnymi regułami jednolitego rynku europejskiego i
unii gospodarczo- walutowej stawia istotne pytania o postępy integracji w poszczególnych
dziedzinach i ewolucje wzajemnych stosunków ekonomicznych między nowymi i starymi
członkami UE.
Ponieważ nowe kraje członkowskie nie wprowadziły jeszcze wszystkich zasad integracji
istotnym i aktualnym zagadnieniem pozostaje przystąpienie Polski i innych krajów Europy
Środkowo- Wschodniej do unii gospodarczej i walutowej i wprowadzenie euro. Stąd też
analizy zamieszczone w książce starają się znaleźć odpowiedź na szereg aktualnych
problemów stojących przed nowymi krajami członkowskimi odnośnie do stanu ich
przygotowań do wprowadzenia euro w kontekście tzw. kryteriów konwergencji, optymalnego
okresu

przystąpienia

oraz

wpływu

euro

na

gospodarkę

poszczególnych

krajów,

wcześniejszych doświadczeń z wprowadzenia wspólnego pieniądza, oczekiwanych korzyści i
kosztów uczestnictwa w unii gospodarczej i walutowej.
Niniejsze opracowanie stanowi zbiór referatów przedstawionych na konferencji
naukowej na temat: Integracji gospodarczej w rozszerzonej UE: od wolnego handlu do unii
walutowej zorganizowanej w dniach 17–18 kwietnia 2008 r. na Wydziale Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Organizatorem konferencji był
Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W konferencji uczestniczyli
wybitni specjaliści procesów integracji europejskiej, profesorowie J. Monnet zarówno z
Polski, jak i innych krajów europejskich. Była to trzecia z kolei konferencja międzynarodowa
na temat rozszerzenia UE zorganizowana przez Instytut Nauk Ekonomicznych: poprzednie
odbyły się w dniach 20–21 maja 2004 na temat: Rozszerzenia Unii Europejskiej: korzyści i
koszty dla nowych krajów członkowskich oraz 11–12 maja 2006 na temat: Stosunków
ekonomicznych w rozszerzonej Unii Europejskiej.
Zamieszczone w książce artykuły są poświęcone głownie integracji monetarnej krajów
UE i przystąpienia nowych krajów członkowskich do strefy euro: perspektyw ekonomicznych
i rzeczywistości europejskiego sektora finansowego, konwergencji realnej w unii monetarnej,
doświadczeń z wprowadzenia euro w Hiszpanii, przystąpienia nowych krajów członkowskich
do strefy euro, strategii monetarnych oraz analizy polityki monetarnej UE, konsolidacji
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fiskalnej w nowych i starych krajach członkowskich, groźbie jednorazowej inflacji po
wprowadzeniu euro, działań poszczególnych nowych krajów członkowskich w kierunku
przyjęcia euro, synchronizacji cyklów koniunkturalnych między nowymi a starymi członkami
UE, polityki USA wobec wprowadzenia euro. Obejmują swoją problematyką również
najważniejsze

problemy

rozszerzenia

takich

jak

rozwój

transeuropejskich

sieci

transportowych oraz polityki regionalnej UE. Poświęcone są ponadto przyszłości UE,
wzrostowi zrównoważonemu, efektom ekonomicznym rozszerzenia, polityce ekonomicznej
UE po rozszerzeniu. Dotyczą tak istotnych zagadnień jak polityka zatrudnienia w UE,
efektywność wydatków społecznych w krajach UE, zmian w prawie wodnym UE,
liberalizacji rynku w zakresie usług pocztowych, migracji pracowników w UE po
rozszerzeniu, przyszłości polityki rolnej UE, porównania procesu integracyjnego i efektów
integracji Polski i Hiszpanii, Irlandii i Słowacji, ochrony rynku kapitałowego w UE przed
manipulacją, wspólnych standardów w zakresie rachunkowości, ochrony przed żywnością
modyfikowaną genetycznie, harmonizacji podatków w procesie integracji krajów UE. W
sumie praca składa się z 4 rozdziałów i 28 artykułów. Poszczególne artykuły opublikowane
zostały w języku oryginalnym zaprezentowanych referatów.
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