
 

 
 

 

 

 

WST P 

Od kilku lat kraje strefy euro borykaj  si! z powa"nymi problemami eko-

nomicznymi, takimi jak: nadmierne zad#u"enie, nierównowagi zewn!trzne, 

deficyty bud"etowe i inne. Cho$ wi!kszo%$ z tych problemów ma pod#o"e 

strukturalne, to jednak ostatnie spowolnienie gospodarcze w znacznym stopniu 

je wzmocni#o. Wielu inwestorów utraci#o zaufanie do rynków finansowych, gdy 

dost!pne – nawet w rozwini!tych krajach – aktywa okaza#y si! obci "one bardzo 

du"ym ryzykiem. Dokonywane ad hoc zmiany i proponowane rozwi zania 

legislacyjne cz!sto okazywa#y si! zawodne i powodowa#y jeszcze wi!ksze 

zawirowania na rynkach. Podobnie, wdra"ane na ró"nych szczeblach dzia#ania, 

maj ce doprowadzi$ do poprawy sytuacji makroekonomicznej by#y cz!sto ma#o 

skuteczne. Programy pomocowe dla krajów znajduj cych si! w najtrudniejszej 

sytuacji tak"e nie przynosz  oczekiwanych efektów, a w dodatku napotykaj  na 

opory spo#eczne. Europa prze"ywa obecnie kryzys, który dotyczy nie tylko sfery 

finansowej, ale silnie przek#ada si! na sfer! realn . W wyniku kryzysu nast pi#y 

tak"e daleko id ce zmiany w funkcjonowaniu mechanizmów gospodarczych 

samej strefy euro, jak i jej relacji z krajami trzecimi.  

Wszystko to powoduje, "e konieczne jest wprowadzenie g#!bokich, struktu-

ralnych zmian w gospodarce pa&stw UGiW. W tym celu potrzeba jest diagnoza 

stanu istniej cego, a nast!pnie propozycje dotycz ce przysz#o%ci strefy euro.  

W Zeszycie zaprezentowano wyniki bada& dotycz ce powy"szej tematyki. 

Na tle kryzysu gospodarczego przedstawiona zosta#a sytuacja pa&stw cz#onkow-

skich, zaprezentowano scenariusze dotycz ce przysz#o%ci UGW, zbadano 

przyczyny i skutki nadmiernego zad#u"enia, oceniono dzia#alno%$ inwestorów na 

rynku finansowym strefy euro, omówiono mo"liwo%ci wykorzystania narz!dzi 

monetarnych w procesie zarz dzania wspóln  walut . Poszczególne artyku#y 

zawieraj  analizy bie" cej sytuacji, propozycje rozwi za& istniej cych proble-

mów, ocen! szans i zagro"e& dla strefy euro oraz dla krajów b!d cych jej 

partnerami gospodarczymi. Publikacja stanowi wk#ad do dyskusji nad obecn  

sytuacj  i przysz#ym kszta#tem UGiW. Mo"e by$ bardzo interesuj cym materia-

#em zarówno dla studentów, praktyków gospodarczych, jak i wszystkich 

zainteresowanych mechanizmami funkcjonowania strefy euro.  

Redaktorzy tomu pragn  wyrazi$ szczególne podzi!kowania Recenzentom 

oraz Narodowemu Bankowi Polskiemu za dofinansowanie niniejszej publikacji. 


