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Wstęp
Przedmiotem publikacji są wybrane aspekty teorii optymalnych obszarów walutowych oraz uwarunkowania funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej, związane z rynkami finansowymi i rynkami pracy. Dwa artykuły, poświęcone zagadnieniu
synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro i w Polsce, są oparte na nurcie
empirycznym teorii optymalnych obszarów walutowych. Odnoszą się one nie tylko
do stopnia spełniania tego warunku integracji monetarnej, lecz także do weryfikacji
hipotezy endogeniczności tego kryterium optymalnych obszarów walutowych, czyli
do traktowania wystarczającej synchronizacji cykli koniunkturalnych zarówno jako
warunku ustanowienia unii walutowej, jak i jej skutku.
Przedmiotem kilku artykułów są różne skutki kryzysu finansowego dla funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej, takie jak: reakcja banków centralnych
na kryzys finansowy, implikacje kryzysu finansowego dla koordynacji polityki pieniężnej i polityki regulacyjnej, wpływ kryzysu finansowego na ryzyko systemowe,
rola waluty polskiej na międzynarodowych rynkach walutowych, wpływ transferów unijnych na kurs walutowy i politykę pieniężną w Polsce, geneza i przesłanki
pomocy finansowej dla krajów strefy euro w ramach Europejskiego Mechanizmu
Stabilizacyjnego.
Ponadto publikacja zawiera dwa artykuły, które dotyczą problematyki rynków
pracy w strefie euro oraz spójności społecznej w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem krajów strefy euro. Przedmiotem pierwszego artykuły są
konsekwencje kryzysu finansowego w latach 2007-2010 dla reform rynków pracy
w krajach strefy euro, zwłaszcza w odniesieniu do takich obszarów dostosowań tych
rynków, jak: płace minimalne, rola związków zawodowych, ochrona zatrudnienia.
W artykule drugim poruszono zagadnienie zróżnicowań skali, dynamiki i struktury
wydatków socjalnych w strefie euro i pozostałych krajach Unii Europejskiej na tle
istniejących w Europie modeli społecznych.
Autorzy wyrażają nadzieję, że niniejsza publikacja okaże się przydatna zarówno
dla badaczy, jak i studentów piszących prace dyplomowe poświęcone problematyce
integracji gospodarczej i walutowej lub pragnących pogłębić swoją wiedzę w tej
dziedzinie.
Jan Borowiec
Krzysztof Biegun
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