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1. Pojêcie modelu integracji gospodarczej
Pod pojêciem modelu integracji gospodarczej bêdziemy rozumieli wyeksponowanie g³ównych i stabilnych w czasie elementów nonych uk³adu integracyjnego, z pominiêciem drugorzêdnych, zmieniaj¹cych siê szczegó³ów. Modele integracji nie s¹ wiêc fotografiami istniej¹cej rzeczywistoci, lecz jej obrazami uproszczonymi, pozwalaj¹cymi zrozumieæ logikê tej rzeczywistoci1.
Analiza modelowa integracji gospodarczej jest u¿yteczna zarówno dla teoretyków  badaczy tego zjawiska, jak te¿ dla praktyków, uczestnicz¹cych na
co dzieñ w kszta³towaniu polityki integracyjnej.
Teoretycy, formu³uj¹c matematyczne b¹d graficzne modele integracji,
tworz¹ mo¿liwoæ oceny logicznej spójnoci fragmentów b¹d ca³ociowych
konstrukcji mylowych dotycz¹cych integracji gospodarczej powsta³ych
w przesz³oci i tworzonych obecnie2. Podejcie modelowe pozwala ponadto
tworzyæ modele integracji jako wzorce dla polityki gospodarczej.
W praktyce podejcie modelowe mo¿e przede wszystkim udzieliæ odpowiedzi na pytanie, czy transmisja konstrukcji ugrupowania integracyjnego
(np. strefy wolnego handlu, unii celnej, wspólnego rynku itp.) z jednych
warunków do innych przyniesie oczekiwane rezultaty. Dotyczy to przede
wszystkim prób transplantacji ró¿nych form integracji gospodarczej z krajów
rozwiniêtych gospodarczo do krajów s³abo rozwiniêtych. Nie mniej wa¿ne
znaczenie ma analiza modelowa dla krajów nowo wstêpuj¹cych do ugrupowañ integracyjnych. Pozwala ona bowiem na konfrontacjê prowadzonej
przez nie polityki ekonomicznej z rozwi¹zaniami danego ugrupowania inte1

Por. [Madej, 2002].
Autorem, który po raz pierwszy dokona³ ca³ociowej analizy ró¿nych modeli integracji
regionalnej by³ Bela Balassa; w pracy pt. The Theory of Economic Integration wydanej po raz pierwszy w 1961 r. (por. [£adyka, 2000, s. 25]) sformu³owa³ on nastêpuj¹ce modele integracji: strefê
wolnego handlu, uniê celn¹, wspólny rynek, uniê gospodarcz¹ oraz pe³n¹ integracjê gospodarcz¹. Ka¿dej z tych konstrukcji przypisa³ przy tym ró¿ne w³aciwoci.
Klasyfikacja B. Balassy zosta³a rozwiniêta i uzupe³niona przez Jacquesa Pelkmansa w wydanej w 1997 r. pracy: European Integration, Methods and Economic Analysis, Longman, s. 37.
Jednoczenie J. Pelkmans porówna³ teoretyczne modele integracji w ujêciu B. Balassy z rozwi¹zaniami zastosowanymi w praktyce.
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gracyjnego. W lad za tym pozwala na okrelenie kosztów cz³onkostwa i okresu dostosowywania siê do wymogów ugrupowania integracyjnego.
Dotychczasowe konstrukcje modeli integracji znane z literatury przedmiotu g³ówn¹ uwagê kierowa³y na ró¿nice w polityce integracyjnej3. Zasadnicze zmiany w tej polityce stanowi³y podstawê do budowy nowego modelu. Na
przyk³ad, wprowadzenie wspólnej taryfy celnej oznacza³o utworzenie unii
celnej, liberalizacja przep³ywu czynników produkcji dawa³a podstawê do
utworzenia wspólnego rynku, unifikacja polityki ekonomicznej w krajach
cz³onkowskich ugrupowania integracyjnego umo¿liwia³a utworzenie unii
ekonomicznej i wreszcie wprowadzenie w skali ugrupowania integracyjnego
jako ca³oci jednej polityki ekonomicznej dawa³o podstawy do konstrukcji
modelu pe³nej integracji gospodarczej.
W niniejszej pracy wprowadzone zostanie dodatkowe obok polityki integracyjnej kryterium budowy modeli integracji gospodarczej, bêdzie nim rodzaj powi¹zañ rzeczowych miêdzy integruj¹cymi siê krajami. Powi¹zania te
(zwane te¿ realnymi) podzielimy na wertykalne i horyzontalne4.
Powi¹zania horyzontalne o charakterze rzeczowym rozwijane s¹ miêdzy
niezale¿nymi przedsiêbiorstwami. Maj¹ one charakter handlowy i dotycz¹
przede wszystkim wyrobów gotowych. Ilustruje to rys. 1.

Rys. 1.
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Powi¹zania horyzontalne miêdzy przedsiêbiorstwami w dwu krajach

Powi¹zania wertykalne o charakterze rzeczowym typowe s¹ dla przedsiêbiorstw ponadnarodowych kooperuj¹cych z podporz¹dkowanymi im filiami
znajduj¹cymi siê w ró¿nych krajach [Coase, 1937, s. 386405; Williamson,
1975, s. 35; Scott, 1999, s. 79.]. Podstawê tych powi¹zañ stanowi¹ umowy
3
4

Por. [£adyka, 2000, s. 30].
Por. [Storper, 1992, s. 6093, de Vet, 1993, s. 89122].
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kooperacyjne okrelaj¹ce przedmiot kooperacji, wymogi techniczne, rozmiary kooperacji, terminy dostaw, ceny elementów kooperacyjnych, formy rozliczeñ itp.

1

1

 przedsiêbiorstwo w kraju 1.

2

 przedsiêbiorstwo w kraju 2.

2

Rys. 2.
Powi¹zania wertykalne miêdzy przedsiêbiorstwami w dwu krajach

Rozwój powi¹zañ rzeczowych w obrêbie ugrupowania integracyjnego obrazowo mo¿na przedstawiæ za pomoc¹ mechanizmu ko³a zamachowego, które
 raz obrócone  krêci siê od tej chwili zawsze tylko w jednym kierunku.
W procesie integracji gospodarczej w mechanizmie tym uczestnicz¹ przedsiêbiorstwa, regiony, pañstwa i grupy pañstw, rozwijaj¹c coraz bardziej
skomplikowane powi¹zania rzeczowe, od horyzontalnych pocz¹wszy, a na
wertykalnych  skoñczywszy. Na ró¿nych szczeblach ko³o to krêci siê jednak z ró¿n¹ prêdkoci¹; na niektórych pojawiaj¹ siê tak znaczne zahamowania, ¿e prêdkoæ zbli¿a siê do zera.
Wtedy pojawia siê zapotrzebowanie na usuwanie powsta³ych zahamowañ
przez usprawnianie istniej¹cych i wprowadzanie nowych rozwi¹zañ instytucjonalnych. Usprawnianie to jest jakby smarowaniem powi¹zañ rzeczowych b¹d te¿ wymian¹ zu¿ytych czêci. Dokonywane jest ono w obrêbie
danego ugrupowania integracyjnego b¹d te¿ przez rozszerzanie tego uk³adu
o nowe kraje (integracja w g³¹b b¹d wszerz).
Innymi s³owy, powstaj¹ce w procesie integracji ograniczenia w rozwoju
powi¹zañ rzeczowych wymuszaj¹ na orodkach integracyjnych podejmowanie decyzji u³atwiaj¹cych funkcjonowanie ugrupowania. Dokonuje siê tego
czêsto metod¹ prób i b³êdów; nieudane rozwi¹zania s¹ po pewnym czasie
zastêpowane nowymi, bardziej dopasowanymi do uk³adu integracyjnego.
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W ten sposób powstaj¹ kolejne, coraz bardziej rozwiniête i skomplikowane formy instytucjonalne, od strefy wolnego handlu pocz¹wszy, a na pe³nej
integracji gospodarczej  skoñczywszy.
Powi¹zania instytucjonalne miêdzy integruj¹cymi siê krajami  podobnie jak rzeczowe  podzieliæ mo¿na na horyzontalne i wertykalne. Powi¹zania horyzontalne rozwijane s¹ miêdzy równorzêdnymi instytucjami narodowymi i s³u¿¹ wzajemnemu dopasowaniu polityki ekonomicznej w integruj¹cych siê krajach. Podzielmy te instytucje na trzy kategorie: ustawodawcze
 kreuj¹ce prawo, wykonawcze  rozwijaj¹ce powi¹zania gospodarcze zgodnie z tym prawem i s¹downicze  zapobiegaj¹ce naruszaniu ustaw obowi¹zuj¹cych w danym kraju. Za³ó¿my przy tym, ¿e horyzontalne zwi¹zki integracyjne rozwijane s¹ miêdzy dwoma krajami. Graficznie ujête s¹ one na rysunku 3.
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Rys. 3.
Powi¹zania horyzontalne miêdzy instytucjami narodowymi w dwu integruj¹cych siê krajach

W przypadku powi¹zañ wertykalnych rozwijanych miêdzy instytucjami
narodowymi pojawia siê potrzeba utworzenia instytucji nadrzêdnej. T¹ instytucj¹ nadrzêdn¹ mo¿e byæ instytucja narodowa jednego z integruj¹cych siê
krajów, w przypadku, gdy politycznie podporz¹dkowany jest mu drugi kraj
(np. po zjednoczeniu Niemiec w 1992 r. instytucje NRD zosta³y zlikwidowane
b¹d podporz¹dkowane instytucjom RFN). Mo¿e byæ te¿ specjalnie utworzona instytucja ponadnarodowa, gdy kraje nie s¹ wzajemnie uzale¿nione politycznie. Ilustruje to rys. 4.
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Rys. 4.

 ponadnarodowa w³adza s¹downicza

Pozosta³e oznaczenia jak na rys. 1.3.

Wertykalne powi¹zania instytucjonalne w procesie integracji gospodarczej dwu krajów

2. Modele integracji gospodarczej

Modele integracji gospodarczej podzielimy na dwie grupy; do pierwszej
zaliczymy modele zdeterminowane przez horyzontalne powi¹zania rzeczowe
i instytucjonalne, a do drugiej  modele zdeterminowane przez wertykalne
powi¹zania rzeczowe i instytucjonalne. Pierwsz¹ grupê modeli nazwiemy
modelami miêdzynarodowej integracji gospodarczej i zaliczymy do niej strefê wolnego handlu i uniê celn¹. Druga grupa modeli obejmuje modele ponadnarodowej integracji gospodarczej, w tym wspólny rynek, uniê monetarn¹,
uniê ekonomiczn¹, uniê polityczn¹ i pe³n¹ integracjê gospodarcz¹.
W tym kontekcie utworzenie strefy wolnego handlu i unii celnej nie wymaga ponadnarodowych form integracji, bez tych za form prawid³owe funkcjonowanie wspólnego rynku, unii monetarnej, unii politycznej, unii ekonomicznej i pe³nej unii gospodarczej jest utrudnione, a czêsto nie jest mo¿liwe.
Wynika to z zasadniczej zmiany kryteriów integracji; w warunkach strefy wolnego handlu i unii celnej o korzyciach z integracji decyduj¹ komparatywne
ró¿nice w kosztach produkcji wymienianych wyrobów gotowych, w warunkach pozosta³ych form integracji (wspólnego rynku, unii monetarnej, unii
ekonomicznej, unii politycznej i pe³nej integracji gospodarczej), zdeterminowanych przep³ywem czynników produkcji w obrêbie ugrupowania integracyjnego, kryterium ró¿nic komparatywnych w kosztach produkcji jest zastêpowane przez kryterium ró¿nic absolutnych, a rzeczowe powi¹zania horyzontalne przez rzeczowe powi¹zania wertykalne.
2.1. Model miêdzynarodowej integracji gospodarczej
Przyjmujemy dla uproszczenia, ¿e strefê wolnego handlu b¹d uniê celn¹
tworz¹ dwa kraje (1 i 2) prowadz¹ce niezale¿n¹ politykê ekonomiczn¹; o polityce tej decyduj¹ trzy instytucje: ich narodowe orodki w³adzy ustawodaw-
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czej, wykonawczej i s¹downiczej. Powi¹zania horyzontalne miêdzy tymi
orodkami w dwu integruj¹cych siê krajach s³u¿¹ dopasowaniu narodowych polityk ekonomicznych do potrzeb integracji. Instytucj¹ pomocnicz¹,
usprawniaj¹c¹ koordynacjê narodowych polityk ekonomicznych, jest miêdzynarodowy orodek integracyjny (MOI).
Oznacza to, i¿ w modelu miêdzynarodowej integracji gospodarczej decyzje
integracyjne podejmowane s¹ przez narodowe orodki w³adzy ustawodawczej, wykonawczej b¹d s¹downiczej. W przypadku, gdy w ugrupowaniu integracyjnym uczestnicz¹ wiêcej ni¿ dwa kraje, pojawia siê potrzeba utworzenia
miêdzynarodowego orodka koordynuj¹cego narodowe polityki ekonomiczne; w innym przypadku koordynacja tej polityki poprzez rozwój powi¹zañ
instytucjonalnych krajkraj potrzebowa³aby d³ugiego okresu i du¿ej liczby
kontaktów bilateralnych.
W warunkach integracji miêdzynarodowej orodek koordynacyjny pe³ni
jednak wy³¹cznie funkcje us³ugowe w stosunku do integruj¹cych siê krajów,
gromadz¹c informacje i przetwarzaj¹c je w zale¿noci do potrzeb cz³onków
ugrupowania integracyjnego5. Nie mo¿e on wiêc podejmowaæ jakichkolwiek
decyzji obligatoryjnych dla integruj¹cych siê krajów, co najwy¿ej mo¿e te
decyzje przygotowywaæ w formie zaleceñ przekazywanych krajom uczestnicz¹cym w ugrupowaniu. Przetwarzanie tych zaleceñ w decyzje nale¿y wy³¹cznie do kompetencji instytucji narodowych, które mog¹ to uczyniæ lub przejæ
nad zaleceniami do porz¹dku dziennego.
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Pozosta³e oznaczenia jak na rys. 1.4.

Rys. 5.

Model miêdzynarodowej integracji gospodarczej

W przypadku, gdy podstawê integracji realnej stanowi¹ powi¹zania horyzontalne obejmuj¹ce wymianê wyrobów gotowych, tego typu model integracji
5

Por. [Miêdzynarodowe
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oparty na autonomicznie kszta³towanej przez cz³onków ugrupowania polityce ekonomicznej mo¿e utrudniaæ rozwój integracji, nie jest jednak w stanie
rozwoju tego uniemo¿liwiæ.
Zgodnie z rysunkiem 5. zalecenia MOI zosta³y w kraju 1. przetworzone na
decyzje integracyjne, w kraju 2. za zosta³y zignorowane, co oznacza, i¿ parlament tego kraju nie nada³ im formy ustaw, rz¹d nie przetworzy³ je na uchwa³y
i rozporz¹dzenia, a s¹dy nie potraktowa³y ich jako obowi¹zuj¹cego prawa.
W warunkach integracji miêdzynarodowej, obejmuj¹cej wiele krajów, sytuacja, w której jeden z cz³onków ugrupowania nie przetwarza zaleceñ w decyzje, a wiêc nie transmituje dzia³añ koordynacyjnych orodka miêdzynarodowego, jest mo¿liwa, choæ stwarza potencjalne patologie. Dlatego te¿ dzia³alnoæ koordynacyjna miêdzynarodowego orodka integracyjnego poprzedzona jest zwykle rozbudowan¹ procedur¹ testuj¹c¹ stosunek integruj¹cych
siê krajów do postulowanych zaleceñ koordynacyjnych. Dopiero w przypadku, gdy wszystkie kraje je akceptuj¹, MOI przygotowuje odpowiednie zalecenia. Oznacza to, i¿ w warunkach integracji miêdzynarodowej nie jest mo¿liwe
narzucanie mniejszoci krajów przez wiêkszoæ rozwi¹zañ integracyjnych
przez g³osowanie; przyjêcie tych rozwi¹zañ wymaga aklamacji.
Model integracji miêdzynarodowej ma zastosowanie wówczas, gdy u podstaw integracji znajduj¹ siê ³atwo wymierne kryteria, w tym zw³aszcza rachunek kosztów komparatywnych okrelaj¹cy korzyci uczestników procesu integracji. Dotyczy to integracji tradycyjnej i zwi¹zanej z ni¹ wymiany towarów
gotowych.
W przypadku, gdy model miêdzynarodowej integracji gospodarczej przyjmuje postaæ strefy wolnego handlu, zadaniem miêdzynarodowego orodka
integracyjnego jest doprowadzenie do wyeliminowania podstawowych
utrudnieñ handlowych miêdzy partnerami (zw³aszcza ce³, a niekiedy tak¿e
ograniczeñ ilociowych), z tym, ¿e ka¿dy z krajów uczestnicz¹cych w strefie
zachowuje pe³n¹ autonomiê w kszta³towaniu stawek celnych w stosunku do
krajów trzecich6.
W przypadku natomiast, gdy model miêdzynarodowej integracji jest uni¹
celn¹, zadaniem miêdzynarodowego orodka integracyjnego jest nie tylko
doprowadzenie do eliminacji ce³ (b¹d te¿ ograniczeñ ilociowych) w stosunkach wzajemnych cz³onków ugrupowania, lecz tak¿e do ujednolicenia taryfy
celnej w handlu z krajami spoza strefy wolnego handlu7.
2.2. Model ponadnarodowej integracji gospodarczej
W przypadku, gdy w procesie integracji przep³yw wyrobów gotowych zastêpowany jest przez przep³yw czynników produkcji, a powi¹zania horyzontalne  powi¹zaniami wertykalnymi, model miêdzynarodowej integracji
przestaje byæ rozwi¹zaniem skutecznym. Nie zapewnia on realizacji umów
6
7
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kooperacyjnych o charakterze miêdzynarodowym, zalecenia miêdzynarodowego orodka integracyjnego nie s¹ bowiem obligatoryjne dla narodowych
orodków w³adzy ustawodawczej, wykonawczej i s¹downiczej. Pojawia siê
wiêc potrzeba jego zast¹pienia modelem integracji ponadnarodowej. W formie graficznej przedstawia go rysunek 6.
Przep³yw czynników produkcji miêdzy integruj¹cymi siê krajami prowadzi do tworzenia przedsiêbiorstw ponad granicami pañstw, na podstawie kryterium korzyci absolutnych, przy czym powi¹zania miêdzynarodowe tych
przedsiêbiorstw maj¹ w wiêkszym stopniu charakter wertykalny ni¿ horyzontalny8.
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Rys. 6.

Pozosta³e oznaczenia jak na rys. 1.5.

Model ponadnarodowej integracji gospodarczej

W tym przypadku decyzje ponadnarodowego orodka integracyjnego przekazywane s¹ zarówno narodowym orodkom w³adzy ustawodawczej, wykonawczej i s¹downiczej, jak i bezporednio osobom prawnym (przedsiêbiorstwom) lub osobom fizycznym (obywatelom) poszczególnych pañstw.
Zakres kompetencji decyzyjnych ponadnarodowego orodka integracyjnego zale¿y przy tym od zgody wyra¿onej przez kraje cz³onkowskie; obecnie
zgoda ta musi byæ dobrowolna, wyra¿ona na ogó³ w g³osowaniu powszechnym.
W przesz³oci, zw³aszcza w odleg³ej historii, nie brakowa³o jednak przyk³adów, gdy tworzenie ponadnarodowych orodków integracyjnych dokonywane
by³o pod przymusem.
8

Por. [Grossman, Helpman, 1980].
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Integracja ponadnarodowa mo¿e mieæ ró¿ne formy. Najbardziej radykaln¹ form¹ jest pe³ne wyposa¿enie ponadnarodowego orodka integracyjnego
w ca³¹ w³adzê ustawodawcz¹, wykonawcz¹ i s¹downicz¹, która uprzednio
nale¿a³a do narodowych orodków w³adzy. Oznacza to ca³kowit¹ utratê pañstwowoci przez kraje cz³onkowskie, do których nale¿y jedynie administrowanie terenami, na których s¹ po³o¿one.
Mniej radykaln¹ form¹ integracji ponadnarodowej jest model, w którego
ramach istnieje wprawdzie silna w³adza ponadnarodowa, z drugiej jednak¿e
strony funkcjonuje rozbudowana w³adza ustawodawcza, wykonawcza i s¹downicza na poziomie regionalnym.
Wreszcie  istnieæ mo¿e (co potwierdzi³a historia) najmniej radykalna
forma integracji ponadnarodowej w postaci zdecentralizowanej, gdzie organy ponadnarodowe retransmituj¹ wiêkszoæ swych uprawnieñ na szczebel
pañstwowy.
W literaturze przedmiotu nie brakuje zwolenników pierwszego podejcia
do integracji ponadnarodowej, nazywanych federalistami9. Wypowiadaj¹ siê
oni za likwidacj¹ pañstw i wszelkich podzia³ów na narody  ich zdaniem 
zniewalaj¹cych jednostki ludzkie. Lepszym rozwi¹zaniem  wed³ug tego podejcia  by³oby utworzenie silnego orodka w³adzy ponadnarodowej oraz
rozdzielenie czêci dotychczasowych uprawnieñ pañstw miêdzy ró¿ne ogniwa w³adzy lokalnej. Pozwoli³oby to stworzyæ siln¹ na szczeblu federalnym
w³adzê ustawodawcz¹, wykonawcz¹ i s¹downicz¹, a jednoczenie zapewniæ
bezporedni udzia³ ludnoci w podejmowaniu decyzji na szczeblu regionów
i wspólnoty jako ca³oci. W podejciu tym rezygnacji z suwerennoci pañstwowej towarzyszyæ mia³oby nadanie suwerennoci spo³eczeñstwu.
Tego typu wizja ponadnarodowego podejcia do integracji regionalnej
pozostaje jednak wci¹¿ konstrukcj¹ czysto teoretyczn¹. Praktyka idzie raczej
drog¹ stopniowego przekazywania uprawnieñ w³adzy pañstwowej organom
ponadpañstwowym. Odbywa to siê w sumie powoli, gdy¿ rezygnacja orodków
w³adzy pañstwowej z uprawnieñ ustawodawczych, wykonawczych i s¹downiczych jest kwesti¹ wielce dra¿liw¹ i napotyka szereg barier (zw³aszcza w krajach ma³ych i rednich).
2.3. Model mieszany integracji gospodarczej
Realizowany w praktyce model integracji regionalnej okreliæ mo¿na jako
mieszany, sk³adaj¹cy siê, z jednej strony  z elementów typowych dla modelu
integracji miêdzynarodowej, z drugiej za  z elementów typowych dla integracji ponadnarodowej [Scott, 1999, s. 80].
W tym modelu kompetencje orodka integracyjnego w czêci s¹ miêdzynarodowe, w czêci za ponadnarodowe, co oznacza, i¿ pierwsze przekazywane
s¹ w formie zaleceñ (linia przerywana), drugie  w formie decyzji (linia ci¹g³a). Zalecenia w kraju 1. transformowane s¹ na ustawy, rozporz¹dzenia i trak9
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Por. [Marsza³ek, 1996, rozdz. VII].
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POI
MOI

NWU

NWW

Kraj 1

NWS

NWU

OP1

OP2

OF1

OF2

NWW

NWS

Kraj 2

 zalecenia przetworzone na decyzje
 decyzje ponadnarodowe
 zalecenia nieprzetworzone na decyzje

Rys. 7.

Pozosta³e oznaczenia jak na rys. 1.5.

Model mieszany integracji gospodarczej

towane jako obowi¹zuj¹ce prawo, w kraju 2. za  nie s¹ przetwarzane na
decyzje, przez co nie maj¹ obligatoryjnego charakteru. W odró¿nieniu od zaleceñ decyzje podejmowane przez orodek ponadnarodowy s¹ obligatoryjne
dla obu rozpatrywanych krajów, co oznacza, i¿ respektowaæ je musi zarówno
narodowa w³adza ustawodawcza, wykonawcza i s¹downicza, jak te¿ narodowe osoby prawne i fizyczne.
Praktykê integracyjn¹ Unii Europejskiej okreliæ mo¿na jako proces przechodzenia od modelu integracji miêdzynarodowej do modelu integracji
ponadnarodowej. Na razie jednak nic nie wskazuje na to, ¿e proces ten zakoñczy siê powstaniem w Europie ugrupowania integracyjnego typu federalistycznego [Marsza³ek, 1996].

3. Mechanizmy integracji gospodarczej
3.1. Pojêcie mechanizmu integracji gospodarczej
Pod pojêciem mechanizmu integracji bêdziemy rozumieli zasady funkcjonowania rynku w procesie integracji zdeterminowane przez funkcje jego parametrów, a wiêc cen krajowych i miêdzynarodowych, kursów walut, stóp
procentowych itp.
W przypadku, gdy parametry te kszta³tuj¹ siê wy³¹cznie pod wp³ywem relacji popytupoda¿y (towarów, us³ug, kapita³u, si³y roboczej, technologii),
mechanizm ma charakter wolnorynkowy.
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W przypadku jednak, gdy poziom tych parametrów odchyla siê pod wp³ywem polityki ekonomicznej od poziomu równowagi wolnorynkowej, mechanizm jest regulowany przez pañstwo.
Istnieje kilka sposobów dopasowania zasad funkcjonowania rynków
narodowych do potrzeb integracji. Najprostszym jest ich skoordynowanie
w skali ugrupowania integracyjnego; chodzi tu zw³aszcza o dopasowanie
zakresu liberalizacji cen, relacji kursów walutowych i skali ich wahañ, poziomów stopy procentowej itp. Sposobem o wiele trudniejszym jest wprowadzenie jednego  ponadnarodowego  rynku obejmuj¹cego wszystkie kraje
uczestnicz¹ce w procesie integracji.
3.2. Mechanizm wolnego rynku i wolnego handlu10
Mechanizm wolnego rynku i wolnego handlu jest rozwi¹zaniem docelowym  najlepszym dla ugrupowania integracyjnego, o ile uczestnicz¹ce
w nim kraje reprezentuj¹ zbli¿one poziomy rozwoju gospodarczego, ich
struktury s¹ komplementarne, a podmioty gospodarcze  konkurencyjne.
Wtedy mechanizm wolnego rynku i wolnego handlu umo¿liwia podejmowanie optymalnych decyzji ekonomicznych, a korzyci z integracji s¹ dzielone
równo pomiêdzy uczestników procesu integracyjnego. Tak twierdz¹ zwolennicy ekonomii klasycznej11.
Nawet jednak mechanizm ca³kowicie wolnego rynku i wolnego handlu nie
mo¿e wyzwoliæ siê spod kurateli pañstwa, które kszta³tuje zasady jego funkcjonowania (a wiêc kreuje prawo gospodarcze), dba o to, by zasady te by³y
przestrzegane, a tak¿e zobowi¹zane jest do zapobiegania naruszaniu regu³
wolnego rynku i wolnego handlu (np. przez monopole). W tych trzech czynnociach zawiera siê rola pañstwa jako stró¿a porz¹dku wolnorynkowego. Bez
niej ka¿dy system, w tym tak¿e wolnorynkowy, uleg³by anarchii.
Tak¿e w procesie integracji gospodarczej mechanizm wolnego rynku
i wolnego handlu nie mo¿e byæ pozostawiony samemu sobie. O ile jednak
w warunkach pojedynczego kraju zasady funkcjonowania mechanizmu wolnego rynku i wolnego handlu kszta³tuje pañstwo, o tyle w warunkach ugrupowania integracyjnego jest to powinnoci¹ decyzyjnych orodków integracyjnych. W przypadku integracji miêdzynarodowej funkcjê tê pe³ni¹ narodowe
orodki integracyjne z pomoc¹ miêdzynarodowego orodka koordynacyjnego; w przypadku integracji ponadnarodowej  ponadnarodowe orodki integracyjne.
Dla uproszczenia za³ó¿my, ¿e w obu przypadkach w kszta³towaniu mechanizmu wolnego rynku i wolnego handlu uczestnicz¹ orodki (narodowe b¹d
ponadnarodowe) w³adzy ustawodawczej, wykonawczej i s¹downiczej.
Orodki te s¹ swego rodzaju stró¿ami wolnorynkowego porz¹dku w integruj¹cych siê krajach, utrzymuj¹cymi praworz¹dnoæ, dbaj¹cymi o niezak³ó10
11
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Por. [Balassa, 1961, s. 37; Pentland, 1973].
Por. [Pelkmans, 1997, s. 35; Mundell, 1961].
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cone funkcjonowanie mechanizmów wolnorynkowych oraz stosuj¹cymi rodki przymusu dla ochrony umów i kontraktów zawieranych zgodnie z prawem
przez samodzielne podmioty gospodarcze.
G³ównymi podmiotami gospodarczymi, na których opiera siê funkcjonowanie mechanizmu wolnego rynku i wolnego handlu, s¹ jednak producenci
i konsumenci: samodzielni, niezale¿ni, kieruj¹cy siê w swej dzia³alnoci integracyjnej wy³¹cznie parametrami rachunku ekonomicznego. Zgodnie z logik¹ tego mechanizmu tylko rynek powinien informowaæ przedsiêbiorstwa i pobudzaæ je do takiej produkcji, jakiej wymagaj¹ konsumenci.
Do podstawowych parametrów rynku, na których opiera siê ten mechanizm, nale¿¹: ceny, pieni¹dz, kurs walutowy i stopa procentowa. Orodki
integracyjne (narodowe b¹d ponadnarodowe) za pomoc¹ prowadzonej polityki ekonomicznej powinny stworzyæ takie warunki, by wszystkie te narzêdzia
funkcjonowa³y w sposób niezak³ócony, kieruj¹c siê wy³¹cznie kryteriami rynku, sprzyjaj¹c podmiotom gospodarczym w podejmowaniu optymalnych decyzji integracyjnych. W zakres polityki ekonomicznej wchodzi polityka bud¿etowa, polityka fiskalna, polityka finansowa, polityka kredytowa, polityka
pieniê¿na.
Mechanizm wolnego rynku i wolnego handlu w procesie integracji jest
konstrukcj¹ teoretyczn¹ neoliberalnej szko³y ekonomii12. W jej rozumieniu
ceny, kurs walutowy i stopa procentowa powinny byæ w obrêbie ugrupowania
integracyjnego kszta³towane wy³¹cznie na podstawie relacji popytupoda¿y.
Ceny towarów konsumpcyjnych zale¿eæ powinny wiêc wy³¹cznie od poda¿y
tych towarów i popytu na nie ze strony konsumentów; im popyt jest wiêkszy
od poda¿y, tym wzrost cen jest wiêkszy i odwrotnie. Ceny towarów inwestycyjnych zale¿¹ natomiast od poda¿y tych towarów i popytu na nie ze strony inwestorów; im popyt inwestycyjny jest wiêkszy od poda¿y towarów inwestycyjnych, tym poziom cen jest wy¿szy. Wzrost aktywnoci inwestycyjnej w okresie
krótkim prowadzi wiêc do wzrostu cen towarów inwestycyjnych, w okresie
d³ugim natomiast wp³ywa on na ogó³ na obni¿kê cen towarów konsumpcyjnych i inwestycyjnych poprzez wzrost poda¿y tych towarów.
Kurs walutowy odzwierciedla relacje popytu i poda¿y na waluty obce; im
popyt jest wiêkszy w stosunku do poda¿y, tym kurs waluty wykazuje tendencje wzrostowe, co oznacza, i¿ za jednostkê waluty zagranicznej trzeba p³aciæ
wiêksz¹ iloci¹ jednostek waluty krajowej (deprecjacja, a w szczególnym
przypadku  dewaluacja waluty krajowej). Zjawisko odwrotne, a wiêc spadek popytu na waluty zagraniczne, prowadzi do aprecjacji, a w szczególnym
przypadku  rewaluacji waluty krajowej (wzrostu jej wartoci w stosunku do
wartoci walut zagranicznych).
Stopa procentowa jest cen¹ kapita³u; w warunkach wolnego rynku i wolnego handlu zale¿y ona od relacji popytu na kapita³ i jego poda¿y, a wiêc, im
12

Por. [Mundell, 1961].
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popyt na kapita³ jest wiêkszy w porównaniu z poda¿¹, tym stopa procentowa
jest wy¿sza i odwrotnie.
Oczywicie, wszystkie te relacje ekonomiczne powinny wystêpowaæ w warunkach gospodarki w pe³ni otwartej w obrêbie ugrupowania, co oznacza, i¿
narodowe b¹d ponadnarodowe orodki integracyjne nie mog¹ w niczym
ograniczaæ powi¹zañ instytucjonalnych i rzeczowych w tym ugrupowaniu.
Nie mog¹ one równie¿ ingerowaæ w funkcjonowanie wolnego rynku walutowego, rynku kapita³owego, a tak¿e rynku towarowego, koryguj¹c rynkow¹
wartoæ kursu walutowego, stopy procentowej czy cen towarów i us³ug. Obowi¹zkiem w³adz ustawodawczych jest wprowadzenie takich ustaw, które nie
naruszaj¹ zasad wolnego rynku i wolnego handlu. W pierwszym rzêdzie chodzi o ustawê bud¿etow¹, która powinna gwarantowaæ równowagê dochodów
i wydatków bud¿etowych. W³adza ustawodawcza powinna równie¿ zagwarantowaæ autonomiê banku centralnego i niezale¿noæ prowadzonej przez niego
polityki pieniê¿nej, w tym polityki stopy procentowej. W³adza wykonawcza
powinna zagwarantowaæ odpowiednie warunki dla wolnej gry popytu i poda¿y, a wiêc sprzyjaæ istnieniu na rynku wielu podmiotów gospodarczych
(przedsiêbiorstw produkcyjnych, inwestycyjnych, banków komercyjnych itp.)
konkuruj¹cych ze sob¹. Do obowi¹zków w³adzy wykonawczej nale¿y tym samym zwalczanie monopoli i przeciwdzia³anie monopolizacji rynku.
U podstaw mechanizmu wolnego rynku i wolnego handlu znajduje siê za³o¿enie, ¿e w ka¿dym z integruj¹cych siê krajów jest wielu producentów konkuruj¹cych ze sob¹ o wzglêdy konsumentów, których równie¿ jest wielu. Co
wiêcej, zak³ada siê, i¿ podmioty (producenci oraz konsumenci) maj¹ zbli¿on¹
si³ê ekonomiczn¹, co zapewnia im równ¹ pozycjê na rynku.
Mechanizm wolnego rynku i wolnego handlu mo¿e funkcjonowaæ w warunkach modelu miêdzynarodowej integracji gospodarczej b¹d te¿ w warunkach modelu ponadnarodowej integracji gospodarczej. W praktyce najczêciej modele maj¹ charakter mieszany; czêæ decyzji integracyjnych podejmowana jest przez ponadnarodowy orodek integracyjny, pozosta³e decyzje
przez orodki narodowe na podstawie zaleceñ orodka miêdzynarodowego.
W przypadku m o d e l u m i ê d z y n a r o d o w e j i n t e g r a c j i g o s p od a r c z e j mechanizmy wolnego rynku i wolnego handlu funkcjonuj¹ce w poszczególnych krajach s¹ czêciami sk³adowymi mechanizmu rynku miêdzynarodowego w obrêbie ugrupowania. Zasady ich funkcjonowania kszta³towane s¹ przez narodowe orodki w³adzy ustawodawczej, wykonawczej i s¹downiczej na podstawie zaleceñ miêdzynarodowego orodka integracyjnego
(MOI). Przejawem tego jest koordynacja narodowej polityki integracyjnej (na
rys. 8. jej wyrazem s¹ linie ci¹g³e ukierunkowane z narodowych orodków
integracyjnych na przedsiêbiorstwa w obu krajach: P11, P12 i P13  w kraju 1.
oraz P21, P22 i P23  w kraju 2.).
Przedsiêbiorstwa s¹ w pe³ni niezale¿ne w podejmowaniu decyzji integracyjnych, kieruj¹ siê wy³¹cznie parametrami rynku miêdzynarodowego.
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W modelu tym dominuj¹ powi¹zania horyzontalne miêdzy przedsiêbiorstwami.
MOI

NWU

NWW

NWS

NWU

P11

P21

P12

P22

P13

P23

Kraj 1

Rys. 8.

NWW

P11

 przedsiêbiorstwo 1. w kraju 1.

P22

 przedsiêbiorstwo 2. w kraju 2.

NWS

Kraj 2

Pozosta³e oznaczenia jak na rys. 1.7.

Mechanizm wolnego rynku i wolnego handlu w warunkach modelu integracji miêdzynarodowej

Warunkiem utworzenia miêdzynarodowego mechanizmu integracji gospodarczej jest dopasowanie prawa, sposobów jego przestrzegania i metod
zapobiegania naruszaniu wolnego rynku i wolnego handlu w obrêbie ugrupowania. Jest to proces d³ugi i ¿mudny.
Ma³a skutecznoæ tego typu polityki integracyjnej, wynikaj¹ca z suwerennoci narodowych orodków w³adzy ustawodawczej, wykonawczej i s¹downiczej oraz zwi¹zanej z tym mo¿liwoci niepodporz¹dkowania siê MOI, znacznie wyd³u¿a okres integracji i zwiêksza straty z tym zwi¹zane.
W przeciwieñstwie do tego w m o d e l u i n t e g r a c j i p o n a d n a r o d ow e j istnieje mo¿liwoæ zast¹pienia narodowych mechanizmów wolnego rynku i wolnego handlu jednym mechanizmem wolnorynkowym, z jedn¹ wspóln¹
walut¹, jednym bankiem centralnym i jedn¹ w³adz¹ ustawodawcz¹, wykonawcz¹ i s¹downicz¹. Narodowe orodki tej w³adzy pe³ni¹ w tym przypadku
jedynie funkcjê administratora lokalnego. Ilustruje to rys. 9
Orodek ponadnarodowy jedynie informuje narodowe orodki w³adzy
ustawodawczej, wykonawczej i s¹downiczej o podjêtych decyzjach kszta³tuj¹cych ponadnarodowy mechanizm integracji oddzia³uj¹cy na decyzje podmiotów gospodarczych uczestnicz¹cych w procesie integracyjnym. Rozwi¹zanie to jest z technicznego punktu widzenia znacznie sprawniejsze od poprzedniego; z ³añcucha decyzyjnego znikaj¹ bowiem narodowe orodki w³adzy. Nie jest to jednak jedyna zmiana; zmieniaj¹ siê bowiem zarazem kryte-
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POI
PWU

NWU

NWW

Kraj 1

Rys. 9.

PWW

NWS

PWS

NWU

P11

P21

P12

P22

P13

P23

NWW

NWS

Kraj 2

Oznaczenia jak na rys. 1.8.

Mechanizm wolnego rynku i wolnego handlu w modelu integracji ponadnarodowej

ria podejmowania decyzji integracyjnych przez podmioty (przedsiêbiorstwa)
uczestnicz¹ce w tym procesie; kryterium ró¿nic komparatywnych w kosztach
zostaje bowiem zast¹pione kryterium ró¿nic absolutnych. Powi¹zania rzeczowe typu horyzontalnego zastêpowane s¹ jednoczenie przez powi¹zania wertykalne. Przep³yw czynników produkcji w skali ugrupowania integracyjnego
stwarza bowiem mo¿liwoæ lokalizacji przedsiêbiorstw w dowolnym miejscu
w obrêbie ugrupowania. Wymiana gotowych wyrobów ustêpuje wiêc miejsca
rozwojowi powi¹zañ kooperacyjnych.
Tego typu mechanizm mo¿e funkcjonowaæ na obszarze o wyrównanym poziomie rozwoju gospodarczego, grupuj¹cym konkurencyjne wzglêdem siebie
przedsiêbiorstwa o podobnym potencjale ekonomicznym. W innym przypadku jednostki s³absze i mniejsze zosta³yby szybko doprowadzone do bankructwa przez przedsiêbiorstwa silniejsze i wiêksze. Nie mog³yby one bowiem liczyæ na jakiekolwiek wsparcie ze strony narodowych orodków w³adzy;
w przypadku tego rozwi¹zania orodki te z za³o¿enia nie maj¹ uprawnieñ do
takiej dzia³alnoci. Ponadto mechanizm wolnego rynku i wolnego handlu ze
swej natury wyklucza wspomaganie podmiotów gospodarczych.
Model integracji ponadnarodowej z jednym mechanizmem wolnorynkowym obejmuj¹cym wszystkie integruj¹ce siê kraje jest najbardziej skutecznym rozwi¹zaniem dla ugrupowañ typu: wolnego rynku, unii monetarnej,
unii ekonomicznej oraz pe³nej integracji gospodarczej. Jego wprowadzenie,
zwi¹zane z ograniczeniem suwerennoci narodowej, napotyka jednak powa¿ne ograniczenia.
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3.3. Mechanizm rynku regulowanego
Mechanizm rynku regulowanego ma zastosowanie wtedy, gdy czêæ krajów
cz³onkowskich ugrupowania integracyjnego nie spe³nia niektórych warunków integracji gospodarczej. Dotyczy to zw³aszcza przypadku, gdy do ugrupowania przyjête zostaj¹ pañstwa o ni¿szym poziomie rozwoju gospodarczego, niekonkurencyjnych strukturach gospodarczych, s³abszych podmiotach
uczestnicz¹cych w procesie integracji. Mechanizm wolnorynkowy narazi³by
te kraje na straty, pozbawiaj¹c je szans w walce konkurencyjnej z silniejszymi partnerami.
Dlatego te¿  z teoretycznego punktu widzenia  mo¿liwe jest wprowadzenie dla tych krajów rozwi¹zania przejciowego  ulgowego, stwarzaj¹cego im korzystniejsze warunki integracji z krajami silniejszymi ekonomicznie w porównaniu z mechanizmem wolnorynkowym.
Inaczej wygl¹da to rozwi¹zanie w warunkach modelu miêdzynarodowej
integracji, inaczej w warunkach modelu integracji ponadnarodowej.
W warunkach m o d e l u m i ê d z y n a r o d o w e j i n t e g r a c j i zasady
funkcjonowania rynku i handlu regulowanego ustalaj¹ narodowe orodki
integracyjne na podstawie zaleceñ orodka miêdzynarodowego. Oznacza to,
i¿ pe³ni¹ one podwójn¹ funkcjê; z jednej strony  s¹ stró¿ami porz¹dku
wolnorynkowego, z drugiej za  pe³ni¹ funkcjê regulacyjn¹.
Pe³ni¹c funkcjê stró¿a rynkowego porz¹dku, orodki integracyjne czyni¹ to samo, co robi³y w wolnorynkowym mechanizmie integracji, a wiêc dbaj¹ o to, by porz¹dek prawny w obrêbie ugrupowania by³ zgodny z zasadami
rynku, przeciwdzia³aj¹ zak³ócaniu funkcjonowania mechanizmów rynkowych oraz stosuj¹ rodki przymusu w celu zapewnienia prawid³owej realizacji umów i kontraktów zawieranych zgodnie z prawem przez podmioty gospodarcze.
Reguluj¹c funkcjonowanie mechanizmu rynkowego, orodki integracyjne
wykorzystuj¹ dwa rodzaje narzêdzi; po pierwsze  narzêdzia ogólnej polityki
ekonomicznej, po drugie za  narzêdzia zagranicznej polityki ekonomicznej. Do narzêdzi ogólnej polityki ekonomicznej nale¿y zaliczyæ politykê stopy
procentowej, politykê kursu walutowego, politykê bud¿etow¹, politykê finansow¹, w tym fiskaln¹, politykê cenow¹, politykê pieniê¿n¹, politykê kredytow¹. Do narzêdzi zagranicznej polityki ekonomicznej nale¿y zaliczyæ politykê
taryfow¹ (celn¹) oraz politykê para- i pozataryfow¹.
Mechanizm rynku i handlu regulowanego integracji jest propozycj¹ teoretyczn¹ postkeynesowskiej szko³y ekonomii [Krugman, 1991]. Wychodzi ona
z za³o¿enia, ¿e mechanizm wolnego rynku i wolnego handlu nie jest konstrukcj¹ doskona³¹ w ka¿dych warunkach; dlatego te¿, gdy integruj¹ce siê kraje
ró¿ni¹ siê poziomem rozwoju, struktur¹ gospodarcz¹, wielkoci¹ potencja³ów i si³¹ ekonomiczn¹ podmiotów uczestnicz¹cych w procesie integracji,
orodki (narodowe lub ponadnarodowe) powinny za pomoc¹ narzêdzi polityki ekonomicznej sprowadziæ je do wspólnego mianownika, wspomagaj¹c
s³abszych i ograniczaj¹c pole dzia³ania silniejszych.
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Zdaniem zwolenników mechanizmu rynku i handlu regulowanego wolny
rynek i wolny handel jest konstrukcj¹ doskona³¹, ale wy³¹cznie z punktu
widzenia krajów najwy¿ej uprzemys³owionych, o konkurencyjnych gospodarkach i podmiotach najsilniejszych, które w ka¿dych warunkach s¹ w stanie
zdobyæ przewagê nad partnerami. Nic wiêc dziwnego, ¿e te w³anie kraje
i podmioty gospodarcze sprowadzaj¹ rolê orodków integracyjnych wy³¹cznie do zapewnienia niczym nieograniczonego funkcjonowania mechanizmu
wolnego rynku i wolnego handlu. Zapewnienie krajom s³abiej rozwiniêtym
równych szans w procesie integracji regionalnej wymaga ponadto  zdaniem
zwolenników mechanizmu rynku i handlu regulowanego  wyposa¿enia
orodków integracyjnych (narodowych, miêdzy- lub ponadnarodowych)
w funkcje regulacyjne.
Zakres funkcji regulacyjnych mo¿e byæ w procesie integracji zró¿nicowany i zmienny w czasie.
Gdy integracja gospodarcza odpowiada wymogom modelu integracji miêdzynarodowej, a wiêc, gdy dominuj¹ powi¹zania horyzontalne miêdzy krajami uczestnicz¹cymi w ugrupowaniu (strefa wolnego handlu, unia celna), najprostszym sposobem dopasowania mechanizmu wolnorynkowego do potrzeb
krajów cz³onkowskich, które nie s¹ w stanie sprostaæ wymogom konkurencji
ze strony krajów wy¿ej uprzemys³owionych, jest wykorzystanie ce³, narzêdzi
para- i pozataryfowych. Wyrazem tego mo¿e byæ np. zgoda pañstw silniejszych
ekonomicznie na stosowanie ce³ przez kraje s³abiej rozwiniête jeszcze przez
pewien okres po uzyskaniu przez nie pe³nego cz³onkostwa w ugrupowaniu
integracyjnym.
Jeszcze wiêksze mo¿liwoci selektywnego zastosowania stwarzaj¹ parai pozataryfowe narzêdzia zagranicznej polityki ekonomicznej, w tym op³aty
wyrównawcze, op³aty fiskalne i specjalne, subwencje, a tak¿e ograniczenia
ilociowe, ograniczenia dewizowe, zakupy rz¹dowe, handel pañstwowy itp.
Wszystkie one mog¹ dotyczyæ wybranego towaru lub grupy towarowej, jednego b¹d kilku krajów.
O wiele szerszy zakres oddzia³ywania orodków integracyjnych na procesy
integracyjne stwarza korekta kursu walutowego. Jej skutkami s¹ bowiem objête wszystkie towary eksportowane i importowane przez dany kraj, a porednio tak¿e towary przeznaczone na jego rynek wewnêtrzny. Regulowanie to,
ograniczaj¹ce b¹d zwiêkszaj¹ce skalê aprecjacji (deprecjacji) waluty narodowej danego kraju (a tak¿e jej rewaluacjê b¹d dewaluacjê), koryguje efektywnoæ wymiany towarowej tego kraju.
Oddzia³ywanie orodków integracyjnych mo¿e siê odbywaæ tak¿e poprzez
regulowanie poziomu stopy procentowej, a wiêc kszta³towanie zakresu jej
odchyleñ od poziomu równowagi popytu z poda¿¹ kapita³u. Stopa procentowa
wy¿sza od poziomu równowagi ogranicza zapotrzebowanie na kapita³, dzia³a
tym samym ograniczaj¹co na aktywnoæ inwestycyjn¹ i produkcyjn¹ podmiotów gospodarczych uczestnicz¹cych w procesie integracyjnym. Ni¿sza od poziomu równowagi stopa procentowa oddzia³uje w kierunku przeciwnym.
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Wa¿nym narzêdziem regulacji procesów integracyjnych przez orodki integracyjne jest tak¿e polityka pieniê¿na; wyrazem tej regulacji mo¿e byæ
okrelenie stopnia restrykcyjnoci polityki  im polityka pieniê¿na jest bardziej restrykcyjna, tym bardziej ograniczaj¹co dzia³a na rozwój gospodarczy
i odwrotnie. Jednoczenie wzrost stopnia restrykcyjnoci polityki pieniê¿nej
sprzyja ograniczaniu inflacji. Poluzowanie tej polityki dzia³a w kierunku
przeciwnym. Wszystko wiêc zale¿y od wyboru podstawowych celów integracji
przez orodki integracyjne.
Tak¿e regulowanie polityki fiskalnej danego kraju mo¿e byæ wa¿nym narzêdziem oddzia³ywania na jego integracjê z ugrupowaniem. Wyrazem tego
regulowania mo¿e byæ okrelenie wysokoci stóp podatkowych oraz skali
podatkowej. W okresie krótkim wysokie stopy podatkowe zwiêkszaj¹ dochody
bud¿etu pañstwa i mo¿liwoci finansowania wydatków z tego bud¿etu (w postaci inwestycji autonomicznych, celów socjalnych itp.). Jednoczenie oddzia³uj¹ one negatywnie na mo¿liwoci finansowania produkcji i inwestycji
przez podmioty gospodarcze. W okresie d³ugim wysokie stopy podatkowe
dzia³aj¹ podwójnie negatywnie; przez zmniejszanie skali dzia³alnoci produkcyjnej i inwestycyjnej podmiotów gospodarczych ograniczaj¹ one dochody bud¿etu, a w rezultacie wp³ywaj¹ ujemnie na mo¿liwoci finansowania
inwestycji autonomicznych oraz innych wydatków pañstwa.
Orodki integracyjne mog¹ równie¿ oddzia³ywaæ na funkcjonowanie mechanizmu rynkowego, okrelaj¹c skalê deficytu bud¿etowego; ograniczenie
deficytu do minimum zmniejsza zakres swobody pañstw uczestnicz¹cych
w procesie integracyjnym, zwiêksza natomiast rolê samodzielnych podmiotów gospodarczych; wzrost deficytu bud¿etowego dzia³a w kierunku przeciwnym. Pierwsze rozwi¹zanie sprzyja ograniczaniu inflacji, drugie rodzi tendencje przeciwstawne.
Zakres i formy regulacji mechanizmu funkcjonowania ugrupowania integracyjnego sk³adaj¹cego siê z dwu krajów odzwierciedla model graficzny na
rys. 10.
Zgodnie z tym modelem w kraju 1. funkcjonuje mechanizm wolnego rynku
i wolnego handlu zintegrowany z wolnorynkowym mechanizmem integracji.
Narodowe orodki w³adzy ustawodawczej, wykonawczej i s¹downiczej pe³ni¹
wy³¹cznie funkcjê stró¿a porz¹dku, transformuj¹c zalecenia miêdzynarodowego orodka integracyjnego w decyzje przekazywane przedsiêbiorstwom
(P11, P12, P13) za porednictwem parametrów mechanizmu wolnorynkowego
(linia ci¹g³a otaczaj¹ca przedsiêbiorstwa).
W kraju 2. natomiast mechanizm wolnego rynku i wolnego handlu poddany zosta³ korekcie w celu wyrównania jego pozycji konkurencyjnej w stosunku do kraju 1. Narodowe orodki w³adzy ustawodawczej, wykonawczej
i s¹downiczej w kraju 2. uzyska³y wiêc zgodê orodków w³adzy ustawodawczej, wykonawczej i s¹downiczej w innych krajach cz³onkowskich ugrupowania integracyjnego (w tym wypadku kraju 1.) na wprowadzenie przejciowych
(czasowo) odchyleñ od poziomu wolnorynkowego wybranych parametrów
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mechanizmu ekonomicznego (np. cen w wyniku zastosowania ce³, op³at
wyrównawczych b¹d subwencji). Linia kropkowana odzwierciedla zalecenia miêdzynarodowego orodka integracyjnego dotycz¹ce czasokresu i form
regulacji przekazywane narodowym orodkom w³adzy; w tym krajowi 1.  do
wiadomoci, krajowi 2. za  do praktycznego zastosowania.
Powi¹zania miêdzy przedsiêbiorstwami, maj¹ce w przewa¿aj¹cej czêci
charakter horyzontalny, kszta³towane s¹ w innych warunkach w kraju 1. ni¿
w kraju 2. W pierwszym przypadku warunki te determinowane s¹ wy³¹cznie
przez parametry wolnorynkowe, w kraju drugim za  przez parametry skorygowane  odchylaj¹ce siê od poziomu równowagi wolnorynkowej.
MOI

NWU

NWW

NWS

NWU

P11

P21

P12

P22

P13

P23

Kraj 1
I
II

NWW

NWS

Kraj 2

zalecenia dotycz¹ce przestrzegania porz¹dku wolnorynkowego
zalecenia reguluj¹ce zakres odchylenia parametrów rynkowych
w kraju 2. od poziomu wolnorynkowego
decyzje

Pozosta³e oznaczenia jak na rys. 1.9.

Rys. 10.

Mechanizm rynku i handlu regulowanego w warunkach modelu integracji miêdzynarodowej

W odró¿nieniu od miêdzynarodowego mechanizmu wolnego rynku i wolnego handlu mechanizm rynku i handlu regulowanego kszta³towany jest dwoma kana³ami; pierwszy z nich (oznaczony na rys. 10. jako I) jest identyczny jak
w przypadku mechanizmu wolnego rynku i wolnego handlu (kreowanie prawa,
dbanie o to, by prawo to by³o przestrzegane i zapobieganie naruszaniu zasad
wolnego rynku i wolnego handlu); drugi z kana³ów (oznaczony na rys. 10. jako
II), który nie wystêpowa³ w przypadku mechanizmu wolnego rynku i wolnego
handlu, transmituje regulacje miêdzynarodowego mechanizmu integracji.
W obu przypadkach zasadnicz¹ rolê odgrywaj¹ narodowe orodki integracyjne; tylko one bowiem mog¹ podejmowaæ decyzje. Miêdzynarodowy orodek integracyjny uprawniony jest jedynie do wydawania zaleceñ. Podobnie
wiêc jak w przypadku mechanizmu wolnego rynku i wolnego handlu zalecenia przekazane z miêdzynarodowego orodka integracyjnego do narodowych
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orodków integracyjnych mog¹ byæ przetworzone na decyzje b¹d nie.
W dotychczasowej historii Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, a nastêpnie Unii Europejskiej, by³o wiele przypadków, gdy kraje prowadzi³y autonomiczn¹ politykê na pewnych odcinkach. Na przyk³ad, tu¿ po wprowadzeniu
tzw. wê¿a w tunelu kilka z nich zrezygnowa³o ze stosowania jego zasad, wychodz¹c z za³o¿enia, i¿ podporz¹dkowanie siê temu zaleceniu by³oby szkodliwe dla gospodarek narodowych. Nie brakuje te¿ przyk³adów, gdy niektóre
kraje w ogóle nie podejmowa³y dzia³añ zalecanych przez instytucje miêdzynarodowe.
Szczególnie wa¿ne znaczenie maj¹ zalecenia regulacyjne (grupa II), których celem jest okrelenie zakresu odchyleñ miêdzy poziomem kursu walutowego, stopy procentowej, wielkoci¹ deficytu bud¿etowego itp. stosowanych
w kraju 2. a poziomem równowagi w warunkach wolnego rynku i wolnego
handlu, tzn. wtedy, gdy decyduj¹ o nim wy³¹cznie relacje poda¿ypopytu (kraj
1.). Trudnoci ulegaj¹ spiêtrzeniu, gdy kilka krajów  cz³onków ugrupowania
 usi³uje stworzyæ preferencyjne warunki dla swych przedsiêbiorstw.
Dlatego te¿ miêdzynarodowy orodek integracyjny ustala na ogó³ przedzia³, w którego ramach mieciæ siê powinny odchylenia miêdzy poziomem
równowagi hipotetycznym a poziomem rzeczywistym. Na przyk³ad, kurs walutowy mo¿e siê wahaæ w granicach ±2,5%, stopa procentowa ±3%, deficyt
bud¿etu pañstwa ±3% itp. Czêsto jednak przedzia³y ustalone przez miêdzynarodowy orodek integracyjny s¹ zbyt w¹skie, w zwi¹zku z czym integruj¹ce siê
kraje wychodz¹ poza nie, stosuj¹c siê do otrzymywanych zaleceñ. W warunkach integracji o charakterze miêdzynarodowym jest to dopuszczalne.
W przypadkach takich, kraje niestosuj¹ce siê do zaleceñ miêdzynarodowego orodka integracyjnego wspomagaj¹ swoje podmioty gospodarcze administracyjnie w stopniu wiêkszym ni¿ ich partnerzy. Na przyk³ad, niech
dopuszczalny zakres odchyleñ kursu walutowego od kursu równowagi wynosi
±2,5%, a jeden z integruj¹cych siê krajów dokonuje deprecjacji swojej waluty o 5%; w tym przypadku wszyscy eksporterzy w tym kraju uzyskuj¹, w porównaniu z podmiotami w pozosta³ych krajach, dodatkowe 2,5-procentowe
wsparcie administracyjne i s¹ bardziej konkurencyjni. Podobne preferencje
mog¹ uzyskaæ podmioty gospodarcze w kraju, który w wiêkszym stopniu, ni¿
to okreli³ miêdzynarodowy orodek integracyjny, odchyli³ stopê procentow¹
w swoim kraju od poziomu równowagi.
Dlatego te¿ spraw¹ podstawow¹ w warunkach integracji gospodarczej jest
uzyskanie przez miêdzynarodowy orodek integracyjny akceptacji wszystkich krajów uczestnicz¹cych w procesie regulacji mechanizmu rynkowego co
do zakresu tej regulacji. Procedura tych uzgodnieñ jest jednak ¿mudna i d³ugotrwa³a i nie zawsze koñczy siê po¿¹danym efektem.
Trudnoci tych pozbawiony jest mechanizm rynku i handlu regulowanego
sprzê¿ony z p o n a d n a r o d o w y m m o d e l e m i n t e g r a c j i. W tym przypadku zarówno regulacje grupy I, jak te¿ grupy II, okrelane przez ponad-
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narodowy orodek integracyjny, maj¹ formê decyzji i s¹ obligatoryjne dla
wszystkich krajów. Ilustruje to rys. 11.
POI
PWU

PWW

II

I
NWU

NWW

Kraj 1

PWS

NWS

NWU
P1
P2

NWW

NWS

Kraj 2

P3

Rys. 11.

Oznaczenia jak na rys. 1.10.

Mechanizm rynku i handlu regulowanego w warunkach modelu integracji ponadnarodowej

Na mechanizm rynku i handlu regulowanego ponadnarodowy orodek
integracyjny oddzia³uje w tym przypadku dwoma kana³ami. Pierwszy (I) jest
identyczny jak w przypadku ponadnarodowego mechanizmu wolnego rynku
i wolnego handlu. POI kreuje tu prawo zgodne z logik¹ mechanizmu rynkowego, przeciwdzia³a zak³óceniom tej logiki przez dzia³ania podmiotów gospodarczych oraz dba o to, by prawo to by³o przestrzegane przez osoby prawne
i fizyczne. Drugi kana³ (II) wykorzystywany jest do regulowania narzêdzi mechanizmu rynkowego, w tym pieni¹dza ponadnarodowego, jego kursu w stosunku do walut spoza ugrupowania, stopy procentowej itp.
Narodowe orodki w³adzy ustawodawczej, wykonawczej i s¹downiczej
informowane s¹ przez ponadnarodowy orodek integracyjny o podjêtych
dzia³aniach, nie mog¹ siê jednak sprzeciwiæ tym dzia³aniom, pe³ni¹c jedynie
funkcjê administratora lokalnego (por. rys. 11.).
Rozwi¹zanie to z technicznego punktu widzenia jest o wiele sprawniejsze
ni¿ poprzednie. Eliminuje bowiem szereg ogniw porednich w postaci narzêdzi narodowych mechanizmów rynku i handlu regulowanego, skraca czas oddzia³ywania i skutecznoæ regulowania procesów integracyjnych przez POI.
Ponadnarodowy mechanizm rynku i handlu regulowanego, likwiduj¹c te
mankamenty, stawia jednak dodatkowe wymagania i rodzi nowe dylematy.
Do wymagañ tego rozwi¹zania nale¿y zaliczyæ zw³aszcza identyczne b¹d zbli¿one poziomy rozwoju i ca³kowicie komplementarne (wewn¹trzga³êziowo)
struktury gospodarcze. Tylko w takich warunkach bowiem komparatywne
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kryteria podejmowania decyzji gospodarczych w obrêbie ugrupowania integracyjnego zast¹piæ mo¿na kryteriami ró¿nic absolutnych w nak³adach.
Niespe³nienie tych warunków wymaga od ponadnarodowego orodka
integracyjnego zastosowania narzêdzi wspieraj¹cych podmioty gospodarcze
s³abiej rozwiniête, znajduj¹ce siê w regionach gorzej wyposa¿onych w infrastrukturê gospodarcz¹ itp. Wtedy w³anie mechanizm ponadnarodowego rynku i handlu regulowanego mo¿e (i powinien) ró¿niæ siê od ponadnarodowego
mechanizmu wolnego rynku i wolnego handlu.
Wyrównywanie w obrêbie ugrupowania integracyjnego poziomów rozwoju i mo¿liwoci konkurencji podmiotów gospodarczych prowadzi do przekszta³cenia ponadnarodowego mechanizmu rynku i handlu regulowanego
w ponadnarodowy mechanizm wolnego rynku i wolnego handlu.
Praktyka integracji regionalnej prowadzi na ogó³ do kompromisów; czyste modele nale¿y traktowaæ jako rozwi¹zania teoretyczne. W praktyce czêæ
decyzji integracyjnych jest podejmowana przez narodowe orodki integracyjne samodzielnie, czêæ decyzji orodki te podejmuj¹ pod wp³ywem zaleceñ miêdzynarodowego orodka integracyjnego, czêæ decyzji podejmuje
wreszcie ponadnarodowy orodek integracyjny. Podzia³ zakresu podejmowania decyzji przez poszczególne orodki integracyjne jest wynikiem uzgodnieñ
i konsultacji prowadzonych miêdzy nimi.
Tak¿e mechanizmy funkcjonowania rynku integracyjnego nie s¹ czyste,
lecz mieszane, co oznacza, i¿ niektóre narzêdzia tego rynku s¹ regulowane
przez orodki integracyjne (narodowe b¹d ponadnarodowe  w zale¿noci
od modelu integracji), pozosta³e za s¹ wolne, a wiêc kszta³towane wy³¹cznie
przez relacje poda¿y i popytu towarów, us³ug i czynników produkcji.
Dowiadczenia dotychczasowej praktyki wykazuj¹ zmniejszanie siê zakresu rozwi¹zañ typowych dla modelu miêdzynarodowej integracji gospodarczej oraz mechanizmu rynku i handlu regulowanego. Innymi s³owy, praktyka
integracji zmierza w kierunku modelu integracji ponadnarodowej i mechanizmu wolnego rynku i wolnego handlu. W jakim stopniu jednak jest to rezultatem dominuj¹cej od kilkudziesiêciu lat w teorii i polityce liberalno-monetarnej szko³y ekonomicznej, w jakim za stopniu pozwalaj¹ na to warunki integracji wystêpuj¹ce w Unii Europejskiej, na to pytanie trudno jednoznacznie odpowiedzieæ13.

4. Wnioski dla praktyki integracyjnej
W dotychczasowej modelowej analizie procesu integracji gospodarczej
zasadnicza uwaga zosta³a skierowana na ewolucjê powi¹zañ instytucjonalnych. Strefa wolnego handlu  jako najprostszy model integracji  oznacza³a potrzebê uzyskania zgody krajów cz³onkowskich na zawarcie odpowiedniej umowy o likwidacji ce³ (b¹d te¿ ograniczeñ ilociowych) w handlu wza13

Por. [Tichy, 1992; Wojtyna, 1998].
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jemnym. Unia celna wymaga³a dodatkowo ujednolicenia poziomu taryfy celnej z krajami spoza ugrupowania. Wspólny rynek nie by³ mo¿liwy bez likwidacji barier w przep³ywie czynników produkcji miêdzy krajami, a unia monetarna  bez ujednolicenia zasad prowadzenia polityki walutowej, unia ekonomiczna za  zasad ca³ej polityki ekonomicznej. Unia polityczna wymaga³a jednolitej polityki wewnêtrznej i zagranicznej sensu stricto, pe³na integracja gospodarcza za  jednolitoci politycznej i ekonomicznej ugrupowania.
Takie podejcie do modelowego ujêcia integracji gospodarczej nie wyjania³o jednak przyczyn przechodzenia od jednego do drugiego rozwi¹zania.
Swego rodzaju wizjonerem by³ Bela Balassa [1964], który ju¿ na pocz¹tku lat
szeædziesi¹tych sformu³owa³ dalekosiê¿n¹ ewolucjê modeli integracji. Nie
wyjania³ on jednak g³ównych przyczyn tej ewolucji. Wynika³o to zapewne
z faktu nie do koñca jeszcze zaakceptowanego wtedy przez teoretyków pogl¹du o nieuchronnoci zast¹pienia przep³ywu wyrobów gotowych w skali
miêdzynarodowej przez przep³yw czynników produkcji i komparatywnej
przewagi w kosztach  przez przewagê absolutn¹ w procesie lokalizacji produkcji w skali miêdzynarodowej.
U podstaw niniejszej analizy modeli integracji gospodarczej znalaz³y siê
dwa kryteria: zwi¹zki rzeczowe (realne) i instytucjonalne (w sferze polityki
gospodarczej) miêdzy integruj¹cymi siê krajami. Przy takim podejciu do
konstruowania modeli integracji nieuchronna wydaje siê ewolucja od modeli integracji miêdzynarodowej do modeli integracji ponadnarodowej.
Model najprostszy mo¿e przynieæ satysfakcjonuj¹ce efekty, gdy g³ówn¹
form¹ powi¹zañ rzeczowych w procesie integracji s¹ powi¹zania horyzontalne miêdzy krajami. Wystêpuj¹ one w warunkach braku przenonoci czynników produkcji. Wystêpowanie takiej przenonoci znacznie komplikuje proces integracji; powi¹zania horyzontalne ustêpuj¹ bowiem wertykalnym;
miejsce gotowych wyrobów w wymianie miêdzy integruj¹cymi siê krajami
zajmuj¹ za zwi¹zki kooperacyjne.
W rezultacie pojawiaj¹ siê tendencje do integracji ponadnarodowej. Wertykalny charakter powi¹zañ rzeczowych prowadzi bowiem do przekszta³cania ugrupowañ integracyjnych w jednolite organizmy gospodarcze; model
miêdzynarodowej integracji gospodarczej staje siê w tej sytuacji czynnikiem
hamuj¹cym ich rozwój.
Dotychczasowa praktyka integracji gospodarczej w niewielkim stopniu korzysta³a z analizy modelowej. Tworzenie ugrupowañ integracyjnych (pocz¹wszy
od Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, a skoñczywszy na Unii Europejskiej)
odbywa³o siê metod¹ eklektyczn¹. Jej zwolennikiem by³ zarówno Robert Schumann, który zbudowa³ podwaliny integracji europejskiej, jak te¿ Jacques Delors, który odegra³ wa¿n¹ rolê przy powstawaniu Unii Europejskiej14.
14
Por. [Marsza³ek, 2001, s. 42]. Zdaniem R. Schumanna Europa nie zostanie zintegrowana za
jednym zamachem, w ramach docelowej konstrukcji ca³ociowej, lecz dziêki konkretnym przedsiêwziêciom w wybranych dziedzinach.
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Istotê podejcia eklektycznego stanowi tworzenie wyjciowej, wycinkowej
opcji uk³adu integracyjnego oraz rozszerzanie jej o nowe elementy w trakcie
realizacji w praktyce. Konstrukcja wyjciowa jest przy tym na ogó³ mo¿liwie
najprostsza, by mog³a byæ zaakceptowana przez wszystkie kraje zainteresowane uczestnictwem w ugrupowaniu integracyjnym. Up³yw czasu powoduje doskonalenie i wzbogacanie tej konstrukcji; dotyczy to zw³aszcza przypadku, gdy
jej pocz¹tkowe elementy nie koresponduj¹ ze zmieniaj¹c¹ siê rzeczywistoci¹,
s¹ wzajemnie sprzeczne b¹d te¿ nie przynosz¹ oczekiwanych rezultatów. Przy
zastosowaniu tej metody wypracowywanie wy¿szych form integracji sprowadza siê do wprowadzania korekt i uzupe³nieñ, w wyniku czego pierwotna konstrukcja integracyjna przekszta³ca siê w now¹, bardziej rozwiniêt¹ formê. Atutem podejcia eklektycznego jest praktyczna u¿ytecznoæ wprowadzanych
form integracji. Wypracowywane s¹ one bowiem w konfrontacji z rzeczywistoci¹. Minusem tego podejcia jest marnotrawienie czasu i wysi³ku krajów cz³onkowskich towarzysz¹ce zawsze metodzie prób i b³êdów.
Analiza modelowa pozwala unikn¹æ tych b³êdów odpowiadaj¹c ex ante na
pytanie, który z modeli integracji jest adekwatny do warunków istniej¹cych
w ugrupowaniu. Warunki te zmieniaj¹ siê bowiem w zwi¹zku z rozwojem si³
wytwórczych, a tak¿e w wyniku postêpuj¹cej w gospodarce wiatowej globalizacji.
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Models and Mechanisms of Economic Integration
In the paper, attempt at a model approach to economic integration was made.
The hitherto known from the literature approach to this problem focussed on
the institutional criterion, i.e. on differences in the integration policy. The author introduced an additional criterion regarding the differences in the material links among the integrating countries. As a result, models of international
and supranational integration were built.
The international integration model can yield satisfactory results where the
main form of material connections in the integration process consists in horizontal links in the shape of product flows, thus under conditions of lack of
transferability of the productive factors. Existence of transferability of the
productive factors makes the integration process more complex, since horizontal links do not equal the vertical ones: in the trade among the integrating
countries the place of finished goods is taken over by subconsignment and
co-operation links. As a result, trends appear towards supranational integration and substitution of the criterion of absolute advantage from integration
for the criterion of comparative advantage.
The hitherto existing practice of economic integration has made an only limited use of the model analysis. The build-up of integration groups (from the European Coal and Steel Community up to the European Union) was carried out
by the eclectic method. Under this method, elaboration of higher integration
forms resolves itself into introduction of successive corrections and supplements to the initial solution as a result of which the existing integration construction is transformed into a new, more developed form. A shortcoming in
the eclectic method approach is a waste of time and effort of the member countries, always accompanying the trial-and-error method.
The model analysis permits to avoid such drawbacks.
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