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Wstęp
Do rąk czytelników oddajemy czasopismo „Ekonomia”, składające się z trzydziestu jeden artykułów odnoszących się do funkcjonowania Unii Europejskiej. Poruszają one szeroki zakres zagadnień dotyczących aspektów ekonomicznych, społecznych i politycznych nawiązujących do dotychczasowych osiągnięć integracji
europejskiej oraz do przyszłych wyzwań rozwoju tego procesu.
Duża grupa artykułów odnosi się do problematyki spójności społecznej, gospodarczej oraz terytorialnej w Unii Europejskiej. Kolejna grupa traktuje o funkcjonowaniu Unii Gospodarczej i Walutowej oraz o problemach funkcjonowania rynku
finansowego Unii. Na zagadnienie konieczności wypracowania nowego kształtu
struktury instytucjonalnej nadzoru bankowego z całą ostrością zwrócił uwagę kryzys lat 2007-2009. Problematykę tę analizują i oceniają autorzy kilku artykułów
zawartych w niniejszym tomie. Inny ważny problem rozpatrywany w prezentowanych opracowaniach to konieczność modernizacji modelu społecznego oraz kierunków zmian polityki socjalnej w krajach Unii Europejskiej.
Temat reform społecznych, niezwykle ważny w sytuacji pogłębiającego się
kryzysu gospodarczego oraz zadłużeniowego budżetów państw, uznany został
przez autorów za kwestię konieczną do rozwiązania w rozwoju społecznym Europy
w najbliższych latach.
Obok wymienionych wyżej zagadnień, czytelnik znajdzie również w prezentowanym opracowaniu artykuły odnoszące się do reformowania ważnych dziedzin
w sposobie funkcjonowania naszego państwa. Dla rynków finansowych dotychczasowa, w miarę stabilna sytuacja społeczno-gospodarcza Polski staje się coraz bardziej niepokojąca. Dwa lata temu polski rząd ogłosił potrzebę szybkiego przeprowadzenia kilku ważnych systemowych reform. Niestety, mimo rosnącego spowolnienia gospodarczego, proces ten postępuje bardzo powoli. Większość z nich jest
aktualna i wymaga szybkiego wdrożenia od zaraz. Problematyka reformowania
funkcjonowania gospodarki, zarządzania państwem, odejścia od wysokiego bezrobocia, wzmocnienia finansowych fundamentów państwa przez trwałe odejście od
wysokiego deficytu budżetowego oraz rosnącego długu publicznego jest rozpatrywana w opracowaniach najczęściej w kontekście dostosowania się do wyzwań stojących również przed całą Unią Europejską, a szczególnie przed strefą euro.
Najważniejsze strategiczne dokumenty rozwoju Unii do 2020 r. wyraźnie podkreślają, że wyjście z kryzysu gospodarczego jest możliwe, jeżeli systemy gospodarcze państw członkowskich Unii będą w sposób skoordynowany realizować
działania skoncentrowane na kilku ważnych priorytetach, tj. na rozwoju inteligentnym – opartym na wiedzy oraz innowacjach, zrównoważonym – racjonalnie wykorzystującym zasoby naturalne i dbającym o środowisko, rozwoju sprzyjającym
włączeniu społecznemu – działającym na rzecz poprawy poziomu zatrudnienia
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oraz zapewniającym wzmacnianie spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej. Unia chciałaby, aby te podstawowe priorytety były przełożone na Krajowe
Programy Reform.
Oddawany do druku tom zawiera również artykuły poruszające zagadnienia
składające się na tzw. proces boloński, który wnosi nowe idee unowocześniające
i integrujące budowę kapitału ludzkiego w Unii Europejskiej.
Ta krótka notatka o pracach zamieszczonych w prezentowanym opracowaniu
wyraźnie podkreśla, że ma ono interdyscyplinarny charakter i tym samym dostarcza czytelnikom wielu interesujących informacji na temat integracji europejskiej.
Mirosława Klamut

