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Wstęp
Niniejsza publikacja jest kolejną z cyklu Współczesne Problemy Ekonomiczne.
Problematykę tomu stanowi integracja europejska z perspektywy wielu prędkości.
Przedmiotem artykułów są: procesy dezintegracji europejskiej, zarządzanie kryzysowe w strefie euro, procesy konwergencji realnej i regionalnej, spójność społeczna
Unii Europejskiej oraz obecne działania Unii związane z tworzeniem i funkcjonowaniem jednolitego rynku cyfrowego.
Najpełniejszym odzwierciedleniem dezintegracji europejskiej jest niewątpliwie
brexit – wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Jego skutki dla
międzynarodowej pozycji Unii, ryzyko jej rozpadu oraz niezbędne działania wzmacniające jej jedność są przedmiotem artykułu B. Baran. Innym przejawem dezintegracji europejskiej w ostatnich latach jest kryzys w strefie euro. Aby przeciwdziałać
jego konsekwencjom, podjęto wiele działań, między innymi zmieniono architekturę
jednolitego rynku finansowego, wzmocniono europejskie ramy zarządzania gospodarczego oraz powołano do życia nowe instytucje. Przedmiotem publikacji są też następujące zagadnienia: wpływ reformy zarządzania gospodarczego na efektywność
polityki gospodarczej prowadzonej na poziomie ponadnarodowym (R. Kupczyk),
przyczyny kryzysu w strefie euro oraz metody jego przezwyciężania na przykładzie
Grecji i Irlandii (J. Kundera) oraz koncepcja elastycznego euro Stiglitza jako sposób
na reformę europejskiej unii walutowej (P. Rubaj).
Zagrożeniem dla integracji europejskiej może być niewystarczający postęp
w procesach konwergencji realnej i regionalnej. Podczas wielkiej recesji w Europie wystąpiła zarówno konwergencja, jak i dywergencja. Procesy wyrównywania się poziomów PKB na mieszkańca są przedmiotem artykułów kilku autorów.
G. Adamczyk-Łojewska analizuje zmiany w produktywności pracy w UE – głównej
determinanty konwergencji realnej. J. Borowiec przedstawia efekty konwergencji
realnej w strefie euro, a także wpływ na nią takich czynników, jak: inwestycje, jakość instytucji, jakość rządzenia, kapitał ludzki, innowacyjność gospodarki, regulacje rynków produktów oraz stopień rozwoju rynków kapitałowych. J. Heller i K. Kotliński podjęli próbę oceny zbieżności realnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej
z Unią Europejską w warunkach integracji różnych prędkości. Ł. Jabłoński analizuje
zróżnicowanie poziomu i stopy wzrostu PKB per capita regionów UE-15 i regionów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2000-2015. N. Konopińska przedstawia wyniki swoich badań dotyczących innowacyjności sudeckiego przygranicznego
obszaru górskiego. Z badań tych wynika, że jest ona znacznie niższa od poziomu
krajowego, co wzmacnia procesy dywergencji regionalnej.
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Społecznym odbiciem Europy wielu prędkości są różnice w spójności społecznej państw członkowskich. Dwa artykuły dotyczą koncepcji teoretycznych polityki
spójności: koncepcji ekonomii społecznej jako narzędzia efektywnego i skutecznego rozwiązywania problemów społecznych (M. Janowski) oraz koncepcji społecznej
odpowiedzialności biznesu, będącej aplikacyjnym wyrazem idei zrównoważonego
rozwoju (A. Kwarcińska). Problematyką artykułu D. Miłaszewicz i współautorów
jest ubóstwo w Unii Europejskiej. Badania autorki wskazują na różnokierunkowe
zmiany poziomu ubóstwa w państwach członkowskich Unii w latach 2005-2016.
Do podobnych wniosków doszły I. Salejko-Szyszczak i M. Szczepaniak, które przeanalizowały nierówności dochodowe i zasięg ubóstwa w poszczególnych państwach
członkowskich.
Problematyce tworzenia jednolitego rynku cyfrowego w Europie poświęcono
dwa artykuły: jeden dotyczy roli rynku telekomunikacyjnego w strategii tworzenia
jednolitego rynku cyfrowego (M. Czaplewski), drugi zaś wprowadzenia e-zamówień na europejskim rynku zamówień publicznych. Integracja obu tych rynków ma
znaczenie dla realizacji strategii Europa 2020.
Jan Borowiec, Bernadeta Baran, Iwo Augustyński

