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Recenzja książki Pawła Bożyka i Józefa Misali 
Integracja ekonomiczna (PWE, Warszawa 2003) 

Książka składa się z 14 rozdziałów i wstępu, zawiera 11 rysunków, 9 tablic 
i obszerną, wielojęzyczną bibliografię przedmiotu, liczy 261 stron. Została opra-
cowana przez dwóch autorów. Autorem wstępu i rozdziałów 1^4, 10, 12, 13 i 14 
oraz redaktorem naukowym jest prof. dr hab. Paweł Bożyk. Rozdziały 5-9 i 11 
napisał prof. dr hab. Józef Misala. 

Autorzy książki traktują integrację ekonomiczną jako samodzielną dyscyplinę 
naukową i naświetlają od strony teoretycznej genezę i rozwój integracji ekono-
micznej we współczesnym świecie. Przedstawiają cele, formy i modele integracji 
ekonomicznej. Porównują efekty integracji w krajach wysoko i słabo rozwinię-
tych. Omawiają nie tylko nasilające się współcześnie zjawisko integracji ekono-
micznej w Europie oraz tendencje do integracji na świecie, ale także narastające 
dążenia do globalizacji gospodarki światowej. 

W pierwszym rozdziale recenzowanej książki zostało omówione pojęcie inte-
gracji w świetle teorii międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Przedsta-
wiono w zarysie genezę integracji ekonomicznej, sięgając do czasów starożytnego 
Egiptu, Grecji i Cesarstwa Rzymskiego. Podkreślona została rola Bismarcka i związ-
ki integracyjne Belgii z Luksemburgiem, późniejszym Beneluksem. W skrócie 
opisano utworzenie EWG i EFTA. 

W drugim rozdziale omówiono cele integracji: polityczne, ekonomiczne, cy-
wilizacyjne i kulturowe. Wśród warunków integracji ekonomicznej opisano wa-
runki geograficzno-infrastrukturalne, ekonomiczne i pozaekonomiczne. Wskazano 
na uwarunkowania, w jakich może dochodzić do ograniczenia suwerenności 
państw. Wśród krajów prowadzących politykę autonomiczną wymieniono m.in. 
takie, które stanowią problem w polityce międzynarodowej, a więc np. Irak, Kubę, 
Libię i Koreę Północą. 

W trzecim rozdziale przedstawiono bardzo istotne zagadnienia dotyczące in-
stytucjonalnych i geograficznych form integracji ekonomicznej. Autor rozdziału 
wyróżnia dwa kryteria podziału integracji ekonomicznej - kryterium instytucjo-
nalne i kryterium geograficzne. Z kolei kryterium instytucjonalne dzieli na formy 
proste i formy złożone, a w ramach kryterium geograficznego wyróżnia integra-
cję subregionalną lub regionalną. Autor definiuje też integrację globalną i wymie-
nia instytucjonalne formy integracji ekonomicznej jako strefy wolnego handlu 
i unii celnej. Omówione zostały poszczególne etapy integracyjne: strefa wolnego 
handlu, unia celna, wspólny rynek, unia monetarna, unia ekonomiczna, unia 
polityczna, i pełna integracja ekonomiczna. W podziale tym - moim zdaniem -
mogłaby również znaleźć się integracja polityczno-militarna. Przykładowo - pakt 



Recenzja książki Integracja ekonomiczna 177 

NATO, którego członkiem jest również Polska, jest organizacją polityczno-woj-
skową, która powstała w 1949 r. z inicjatywy USA. NATO wyraża również w pew-
nym sensie interesy gospodarcze krajów członkowskich. 

Dalej autor wskazuje na różnice między integrację regionalną i integracją sub-
regionalną. Opisując kryteria integracji subregionalnej, dzieli je na ogólne i szcze-
gółowe. Opisana jest integracja subregionalna krajów Beneluksu, krajów Półwyspu 
Iberyjskiego, krajów skandynawskich, krajów Europy Środkowej (scharaktery-
zowana CEFTA), Litwy, Łotwy i Estonii. Opisano i zilustrowano współzależności 
instytucjonalne integracji regionalnej i subregionalnej. Rysunek 3.2 dobrze ilu-
struje, że integracja subregionalna ogranicza się do strefy wolnego handlu, pod-
czas gdy integracja regionalna przybiera złożone formy instytucjonalne. Rysunek 
3.3 obrazuje współzależności między prostszą instytucjonalnie integracją regionalną 
a bardziej złożoną integracją subregionalną. Zawarta w tym rozdziale krótka infor-
macja, że zostanie urzeczywistniony projekt stworzenia jednego ugrupowania in-
tegracyjnego dla Ameryki Północnej i Ameryki Południowej nie uwzględnia tego, 
że ugrupowanie to obejmie wszystkie kraje Ameryki Północnej, Południowej i Środ-
kowej z wyjątkiem Kuby (przewiduje się, że obejmie 34 państwa). Będzie to naj-
większa na świecie strefa wolnego handlu - FTAA (Strefa Wolnego Handlu Ameryk), 

0 PKB wynoszącym 12,5 bln USD i ludności liczącej 800 min. W deklaracji ogłoszo-
nej w Quebek przyjęto, że formalna umowa zostanie podpisana w 2005 r. 

W rozdziale czwartym omówiono i zilustrowano modele i mechanizmy inte-
gracji ekonomicznej. W zakończeniu rozdziału zostały sformułowane wnioski, 
które mogą być wykorzystane w praktyce integracyjnej. 

W rozdziale piątym opisano istotę strefy wolnego handlu i efekty ekonomicz-
ne jej funkcjonowania w warunkach braku reguł określających pochodzenie 
towarów. Ukazano efekty statyczne i dynamiczne. Następnie opisano efekty eko-
nomiczne funkcjonowania strefy wolnego handlu w warunkach stosowania reguł 
określających pochodzenie towarów. Dokonano klasyfikacji na krótkookresowe 
1 długookresowe skutki stosowania takich reguł. 

Rozdział szósty w obszernym wykładzie tłumaczy istotę unii celnej oraz jej 
efekty statyczne i dynamiczne. Omówione są efekty alokacyjne, akumulacyjne 
i lokalizacyjne. W sposób graficzny pokazano wpływ unii celnej na kraje nie bę-
dące członkami tej unii. 

W rozdziale siódmym przedstawiono szczegółowo istotę i efekty wspólnego 
rynku i wpływ funkcjonowania wspólnego rynku na kraje nie należące do niego. 

W rozdziale ósmym omówiono zagadnienia związane z istotą unii monetar-
nej, szeroko opisano korzyści i zagrożenia z niej wynikające. Przedstawiono za-
rys rozwoju teorii unii monetarnej oraz jej wpływ na kraje, które do niej nie 
przystąpiły. 
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W rozdziale dziewiątym została scharakteryzowana istota unii ekonomicznej 
i jej zakres. Jest ona formą ugrupowania integracyjnego, którego uczestnicy 
zobowiązują się do przestrzegania reguły wolnego handlu między krajami człon-
kowskimi, a w szczególności do koordynacji polityki makroekonomicznej, mikro-
ekonomicznej i rozwoju gospodarczego. Przedstawiono cele realizacji podsta-
wowych zasad funkcjonowania unii i uzyskiwane efekty. Zaznaczono również, 
jakie mogą być skutki dla gospodarek krajów z nią nie stowarzyszonych. 

W rozdziale dziesiątym autor analizuje istotę unii politycznej. Omawia mode-
le integracji politycznej, poświęca wiele miejsca na rozważania dotyczące doświad-
czeń zachodnioeuropejskich. Przyszłe prace Konwentu będą prowadzone przez 
nowo przyjętych członków na mocy traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwiet-
nia 2003 r. w Atenach. 

W rozdziale jedenastym dokonano analizy i interpretacji pełnej integracji eko-
nomicznej oraz metody jej realizacji. Przedstawiono również historyczny prze-
bieg etapów integracji ekonomicznej. 

W rozdziale dwunastym autor charakteryzuje integrację ekonomiczną w kra-
jach rozwiniętych gospodarczo. Omawia czynniki sprzyjające integracji i opisuje 
tworzenie poszczególnych organizacji integracyjnych, począwszy od Europejskiej 
Wspólnoty Węgla i Stali, Euroatomu, EWG, poprzez Wspólnoty Europejskie do 
Unii Europejskiej. Zaznaczono, że w 1959 r. powstało Europejskie Stowarzysze-
nie Wolnego Handlu (EFTA), utworzone przez kraje, które nie weszły do EWG. 
Wśród ugrupowań regionalnych wolnego handlu omówiona została również Pół-
nocnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu (NAFTA). Jest ona przykładem ugru-
powania subregionalnego, które integruje kraje wysoko rozwinięte - Kanadę, USA 
- z krajem nowo uprzemysłowionym - Meksykiem. 

Istotnym dla stosunków Polski z ugrupowaniami integracyjnymi krajów roz-
winiętych gospodarczo jest fakt, że Polska swój dalszy rozwój gospodarczy wiąże 
z członkostwem w Unii Europejskiej. Pełne członkostwo Polski w UE jest uwa-
runkowane koniecznością spełnienia wielu wymogów, w tym m.in. dopasowania 
polityki ekonomicznej oraz przepisów prawnych do standardów UE. Autor pre-
zentuje pogląd, że udział Polski w ugrupowaniu subregionalnym CEFTA sprzyja 
integracji z Unią Europejską i że Polska wspiera starania innych państw o przy-
stąpienie do Unii. 

Przedostatni, trzynasty rozdział podejmuje problematykę integracji ekonomicz-
nej w krajach słabo rozwiniętych. Przedstawiono w nim motywy integracji eko-
nomicznej w tych krajach, omówiono szczegółowo stowarzyszenia powstałe 
w Ameryce Łacińskiej (LAFTA), Ameryce Południowej (MERCOSUR) i Azji Połu-
dniowo-Wschodniej (ASEAN). Wspomniano również o mniej skutecznych roz-
wiązaniach integracyjnych, takich jak: Wspólny Rynek Ameryki Środkowej 
(CACH), Andyjski Wspólny Rynek (AMC), Wspólnota Karaibska (CARICOM), 
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Regionalne Porozumienie o Handlu i Współpracy między krajami Południowego 
Pacyfiku (SPARTEGA), Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (CEAO). 
W krajach słabo rozwiniętych integracja dokonuje się wolniej niż w krajach uprze-
mysłowionych, wolniejszy jest rozwój handlu wzajemnego i w strukturze towa-
rowej przeważają wyroby gotowe mało przetworzone. Wspólny Rynek Ameryki 
Południowej (MERCOSUR) powstał na podstawie porozumienia podpisanego 
26 marca 1991 r. w Asuncion. W skład jego weszły Argentyna, Brazylia, Paragwaj 
i Urugwaj. Siedzibą władz jest Montevideo. MERCOSUR jest największą organi-
zacją integracyjną w Ameryce Południowej. 

W rozdziale czternastym zostały zdefiniowane pojęcia integracji i globalizacji, 
wymieniono czynniki determinujące rozwój globalizacji i integracji, współzależ-
ności zachodzące między integracją a globalizacją, korzyści i zagrożenia globali-
zacji oraz integracji. Autor stwierdza, że „integracja i globalizacja są, z jednej strony, 
zjawiskami konkurencyjnymi, z drugiej zaś komplementarnymi. Ich konkuren-
cyjność związana jest z faktem, iż zachodzą one równolegle. Jednocześnie inte-
gracja stanowi formę przejściową między gospodarowaniem w skali jednego 
państwa i w skali globalnej, stąd właśnie integrację i globalizację można trakto-
wać jako zjawisko komplementarne". 

Dwaj znani profesorowie podjęli trud przygotowania pracy, która służyć będzie 
nie tylko studentom ekonomii, ale również finansów, zarządzania, politologii, han-
dlu zagranicznego i europeistyki, pracownikom polskich służb zagranicznych oraz 
tym wszystkim, którzy interesują się zagadnieniami integracji. 

W okresie ostrej dyskusji zwolenników wejścia naszego kraju do Unii Euro-
pejskiej z eurosceptykami książka ta we właściwy sposób przedstawia korzyści 
i zagrożenia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

Wszechstronne naświetlenie rozwoju i etapów integracji ekonomicznej nie 
tylko Unii Europejskiej, ale również kontynentu amerykańskiego i Azji pozwala 
na uzyskanie kompletnej wiedzy o kierunkach integracji w tych obszarach świa-
ta. Naświetlenie przez prof. Pawła Bożyka historycznego przebiegu procesów in-
tegracyjnych - od starożytności do chwili obecnej, pozwala na zapoznanie się 
z charakterem i celem integracji państw i gospodarek w przekroju światowym. 

Autorzy - naukowcy, erudyci i doświadczeni wykładowcy - w sposób klarow-
ny i usystematyzowany przybliżają trudne zagadnienia związane z procesami 
globalizacji i integracji. 

Macie j Piklikiewicz 


