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Integracja gospodarcza


łączenie
gospodarek
narodowych
oddzielnych krajów i tworzenia z nich
jednego
ugrupowania
gospodarczego.
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Po II wojnie światowej integracja gospodarcza stała
się popularna . Powstały takie ugrupowania jak :
EFTAEuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
NAFTA-Północnoamerykańskie Porozumienie o Handlu
EAWGEuroazjatycka
Wspólnota
Gospodarcza
ASEAN – Stowarzyszenie Narodów Azji PołudniowoWschodniej
Mercosur -Wspólny Rynek Południa (Ameryka
Południowa)

I oczywiście... Unia Europejska.


Ugrupowanie integracyjne w Europie.
Liczące na chwilę obecną 27 państw (w
tym Polska). Od lipca 2013- dołączy
Chorwacja jako 28 kraj.
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Unia Europejska

Od lat pięćdziesiątych XX wieku do
1993 roku Unia Europejska
funkcjonowała pod nazwą

Wspólnoty
Europejskie!
UE w tym roku kończy 30 lat!
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Etapy rozszerzania UE (od 6 do 27)
1952

1990

1973

1995

1981

2004

1986

2007

Po co powołano Unię Europejską?
Dla realizacji różnych celów społecznych,
politycznych i gospodarczych:
 Podniesienie poziomu dobrobytu i zamożności
obywateli
 Rozwoju handlu zagranicznego
 Przestrzegania praw człowieka i wolności
 Rozwoju gospodarczego
 Zapewnienia bezpieczeństwa i pokoju w
Europie
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W tym celu UE realizuje
różnorodne polityki gospodarcze:
Politykę handlu zagranicznego,
 Politykę rolną
 Politykę ochrony środowiska,
 Politykę energetyczną,
 Politykę spójności,
 Politykę ochrony konsumenta
 i inne.


Aby lepiej realizować cele UE od
1999 roku wprowadzono wspólną
walutę - euro.
W roku 2002 zastąpiła ona część
walut narodowych w 12 krajach UE
(Strefa Euro)
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Obecnie walutą euro posługuje
się:
17 krajów z Unii Europejskiej
 6 krajów spoza Unii EuropejskiejWatykan, Monako, San Marino, Andora,
Czarnogóra i Kosowo.


1 euro = 100 centów

Strefa euro
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Nie każdy kraj może wprowadzić walutę
euro! Należy spełniać warunki przystąpienia
(konwergencji):

Stabilny kurs walutowy. Wahania kursu nie
mogą przekroczyć ustalonych granic.
 Stabilne
finanse publiczne. Deficyt
budżetowy nie wyższy niż 3% PKB. Dług
publiczny nie wyższy niż 60% PKB.
 Stabilna, niska inflacja. Nie wyższa niż 1,5%
w stosunku do średniej inflacji w strefie.


Część krajów UE,
mimo
spełniania
warunków,
nie
przystępuje do strefy euro. To
Wielka Brytania, Dania i Szwecja.
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Obecność w strefie wspólnej
waluty oznacza korzyści, ale .........
również koszty!

Korzyści z przyjęcia wspólnej waluty







Nie ma trzeba wymieniać walut – rośnie
handel zagraniczny!
Nie ma ryzyka kursowego- waluta jest stabilna.
We wszystkich krajach ceny są w tym samym
pieniądzu (można porównywać, kupować,
sprzedawać)
Spadają koszty wydrukowania pieniędzy
Im więcej krajów posługuje się jedną walutą,
tym większe jej znaczenie na świecie!
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Koszty przyjęcia wspólnej waluty
Nie można prowadzić własnej polityki
pieniężnej!
 Konieczność przeliczenia cen na nową
walutę. Wzrost cen, przynajmniej na
początku.
 Konieczność „przyzwyczajenia się” do
nowej waluty i nowego sposobu
obliczania cen!
1 euro = 4,16 PLN


Przeliczenie płacy:
1 euro= 4 PLN
Zarabiamy 2000 PLN, czyli 2000:4= 500
euro.


1 euro=5 PLN
Zarabiamy 2000 PLN, czyli 2000:5= 400
euro.
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Warsztaty!

Ile groszy za eurocenta?



Czy Polska powinna przystąpić do strefy euro?
W jakich warunkach najlepiej przystąpić do strefy
euro?
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