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Wszystkie mocarstwa europejskie tworzą pewien system nie tylko za sprawą wiążących je  
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StreSzczenie

artykuł stanowi refleksję nad sytuacją w Unii europejskiej. Jego celem jest wska-
zanie sprzeczności tkwiących w procesie integracji, relewantnych z punktu widzenia 
wzrostu gospodarczego ugrupowania. Jako potencjalne kanały transmisji impulsów anty-
wzrostowych wskazano instytucje nieformalne.

Wprowadzenie

Funkcjonowanie Unii europejskiej (Ue) to przykład złożoności relacji między 
wartościami indywidualistycznymi i wspólnotowymi. Historia ukazuje pełen 
sprzeczności rozwój i zmiany w systemie europejskiej wspólnoty Gospodarczej 
(ewG), a następnie w Ue1. ostatnie lata przyniosły najgłębszą recesję od czasu 
zakończenia ii wojny światowej, a jako drogę wyjścia z kryzysu wskazano wzrost 
gospodarczy. Motorem wszelkich zmian jest energia uruchamiana siłą fizyczną 

*  Magdalena tusińska, dr, Uniwersytet ekonomiczny w katowicach, e-mail: m.tusinska@
ue.katowice.pl.

1  na przykład kryzys pustego krzesła czy zastój integracyjny przełomu lat 70. i 80. XX wieku 
(euroskleroza).
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lub umysłową. ta druga wiąże się ze zdolnością, potencjałem, otwartością2, co 
implikuje, iż trudno oczekiwać poprawy sytuacji bez woli współdziałania. Prze-
nosząc rozważania na poziom Unii, realizacja każdego celu ugrupowania wyma-
ga współpracy krajów członkowskich. 

celem artykułu jest identyfikacja sprzeczności tkwiących w procesie in-
tegracji europejskiej, stanowiących potencjalne bariery wzrostu gospodarczego 
ugrupowania. Można postawić hipotezę, iż kanałem wpływu owych sprzeczności 
na wzrost jest „zbiorowy umysł”, czyli wyznawane wartości i postawy określane 
mianem instytucji nieformalnych. wnioskowania dokonuje się na podstawie stu-
diów literaturowych. 

instytucje a wzrost gospodarczy

wykraczając poza klasyczne podejście do czynników sprawczych wzrostu, eko-
nomiści często odwołują się do ekonomii instytucjonalnej. instytucje to „reguły 
gry” o charakterze formalnym (skodyfikowane w przepisach prawa) lub niefor-
malnym3 (zwyczaje, tradycje, wartości, postawy, kultura, religia, przekonania, 
poglądy). sprawne instytucje sprzyjają zwiększeniu spójności, stabilności, in-
tegracji społecznej, zapewniają porządek i przewidywalność, gdyż informują 
o tym, jakich zachowań należy oczekiwać w danych okolicznościach�. obok nich 
funkcjonują instytucje wadliwe, tworząc antywzrostowe uwarunkowania. 

według thorsteina Veblena, postęp dokonuje się przez zmiany instytucji5, 
a tym, co go hamuje, jest brak elastyczności instytucji lub zmiany instytucjonal-
ne stojące w opozycji do postępu. Veblen, podobnie jak wesley Mitchell i John 
commons, posługiwał się koncepcją zachowania grupowego, na które wpływają 
tradycja i przyzwyczajenie6. z kolei ronald coase oraz Douglass north dowo-
dzili, iż „sukces ekonomiczny zależy nie tylko od postępu technologicznego, ale 

2  J.w. Bossak, Konkurencja i współpraca międzynarodowa, Difin, warszawa 2013, s. 138. 
3  z. Hockuba, Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle prob-

lemu regulacji, Pwn, warszawa 1995, s. 58; l. Balcerowicz, Systemy gospodarcze. Elementy ana-
lizy porównawczej, szkoła Główna Planowania i statystyki, warszawa 1989, s. 13. 

�  J.w. Bossak, Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie, oficyna wydawnicza 
sGH, warszawa 2008, s. 23–37; z. Hockuba, Droga do spontanicznego porządku..., s. 58 oraz  
U. Płowiec, Kształtowanie gospodarki i społeczeństwa odpowiadających cywilizacji wiedzy,  
w: Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju, red. U. Płowiec, 
Pwe, warszawa 2010, s. 264.

5  w. stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, Pwe, warszawa 1998, s. 292–295.
6  M. Blaug, Metodologia ekonomii, Pwn, warszawa 1995, s. 173.
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w nie mniejszym stopniu od zdolności społeczeństwa do wykorzystywania ist-
niejących technologii”7. nie tylko przedstawiciele nurtu instytucjonalnego do-
patrują się związku instytucji nieformalnych i wzrostu gospodarczego. Max we-
ber8, a także robert Barro wraz z rachel Mccleary9 ustalali zależności między 
wartościami i przekonaniami religijnymi a wynikami gospodarowania narodów. 

Ponieważ gospodarkę tworzą kolektywne zachowania ludzi i grup,  działa-
nia rządów10 i ponadnarodowych instytucji, w tok rozważań wpisuje się dyskusja 
na temat wpływu, jaki na wzrost gospodarczy wywiera kapitał społeczny, czyli 
cechująca daną społeczność umiejętność współpracy i zdolność budowania re-
lacji opartych na zaufaniu. na społeczne relacje składają się postawy dotyczące 
pracy i odpowiedzialności, zaufanie do otoczenia czy poziom inicjatywy. według 
Banku Światowego kapitał społeczny nie jest sumą nieformalnych instytucji, lecz 
klejem, który je scala11. wzrost zaufania w społeczeństwie zwiększa efektywność 
gospodarowania (między innymi dzięki ograniczaniu zjawiska pogoni za ren-
tą)12. Jak pisze Francis Fukuyama: „najlepsze wyniki gospodarcze nie są zazwy-
czaj dziełem jednostek kierujących się własną korzyścią, lecz raczej grup osób, 
które są zdolne do efektywnej współpracy z uwagi na łączące ich więzy natury 
pozaekonomicznej”13. zwolennicy tego poglądu1� akcentują znaczenie wartości 
obywatelskich i wspólnotowych oraz konieczność łączenia idei sukcesu indywi-
dualnego z potrzebą uwzględniania dobra wspólnego. nieufność, sprzeczność 
i partykularność interesów stanowią barierę w realizacji celów polityki makroe-
konomicznej, w tym wzrostu gospodarczego. 

7  J. Godłów-legiędź, Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi?, c.H. Beck, war-
szawa 2010, s. 62–63.

8  a. Glapiński, Meandry historii ekonomii. Między matematyką a poezją, oficyna wydawnicza 
szkoły Głównej Handlowej, warszawa 2006, s. 138–139. 

9  a. noga, Teorie przedsiębiorstw, Pwe, warszawa 2009, s. 61. 
10  t. Dołęgowski, a. czerniak, J. siewierski, Rozwój gospodarczy a wartości wspólnotowe, 

oficyna wydawnicza szkoły Głównej Handlowej, warszawa 2012, s. 153.
11  http://go.worldbank.org/k4lUMw43B0 (26.03.2014).
12  B. Fiedor, Polski wzrost gospodarczy – uwarunkowania strukturalne a koniunkturalne oraz 

potrzeba „eklektyzmu” w teorii i polityce wzrostu, w: Polityka ekonomiczna. Współczesne wyzwa-
nia, red. M. klamut, wydawnictwo naukowe Pwn, warszawa 2007, s. 36.

13  F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, wydawnictwo naukowe 
Pwn, warszawa 1997, s. 32. 

1�  w Polsce na ten temat piszą J. czapiński i J. szomburg. 
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początki i współczesność integracji

Genezie integracji na starym kontynencie przyświecało hasło „zjednoczyć się 
lub zginąć”, podłoże procesu miało więc charakter polityczny – ideałem zało-
życieli było miejsce, gdzie już nigdy nie dojdzie do wojny i które będzie prze-
ciwwagą dla rozwijanej za „żelazną kurtyną” gospodarki centralno-planowanej. 
eliminacja barier we współpracy między integrującymi się krajami miała sprzy-
jać wyrównywaniu poziomu życia w całej Ue15. z czasem znaczenie wymiaru 
ekonomicznego rosło, a wiele krajów wyraziło wolę dołączenia do tego klubu. 
Mimo takich fundamentów Jan Paweł ii w przemówieniu wygłoszonym w 1997 
roku w Gnieźnie stwierdził: „Do prawdziwego zjednoczenia kontynentu europej-
skiego droga jest jeszcze daleka. nie będzie jedności europy, dopóki nie będzie 
ona wspólnotą ducha”16. abstrahując od kontekstu religijnego, należy dostrzec 
w tym przesłaniu wkład „umysłu zbiorowego” i wartości wspólnotowych w pro-
ces integracji w każdym jej wymiarze.

Pod koniec lat 90. XX wieku rosło rozczarowanie z powodu dostrzegalne-
go dystansu między gospodarką Unii a Usa i Japonią oraz wysokiego poziomu 
bezrobocia i strukturalnych barier wzrostu gospodarczego. w nadziei na popra-
wę konkurencyjności gospodarki Ue w 2000 roku ogłoszono strategię lizboń-
ską z celami na kolejną dekadę, jednak podejmowane reformy nie zaowocowały 
pożądanymi skutkami, a schyłek dekady doświadczył Ue w niespotykany dotąd 
sposób – PkB skurczył się w 2009 roku o 4%, produkcja przemysłowa spadła do 
poziomu z lat 90. XX wieku, a 10% zasobów siły roboczej pozostawało bezro-
botne. sporym wyzwaniem stała się gwarancja wzrostu gospodarczego w przy-
szłości (jego potencjał został zredukowany o połowę)17. 

w ramach walki z kryzysem i eliminacji wcześniej zidentyfikowanych 
barier wzrostu, w 2010 roku ogłoszono strategię Europa 2020. według jej za-
łożeń Unii potrzebna jest inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca 
włączeniu społecznemu. Praca nad tymi priorytetami ma pomóc w uzyskaniu 
wzrostu zatrudnienia oraz zwiększeniu produktywności i spójności społecznej18. 
Jak podkreśla José Manuel Baroso, „warunkiem naszego powodzenia jest pełne 

15  J. Borowiec, Ekonomia integracji europejskiej, wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego, 
wrocław 2011, s. 32.

16  http://samorzad.malopolska.w.interia.pl/europa/papiez.htm (14.03.2014).
17  Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu, Bruksela, 3 marca 2010 roku, koM(2010) 2020, s. 8. 
18  http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm (26.03.2014).
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zaangażowanie europejskich przywódców i instytucji. Do realizacji nowej strate-
gii potrzebne są skoordynowane działania w całej europie, obejmujące również 
partnerów społecznych i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego”19. sku-
teczność kooperacji zależy więc od determinacji społeczeństwa, co każe pytać 
o siłę poczucia wspólnoty w europie. wielu obywateli cechuje raczej rozczaro-
wanie kierunkiem integracji oraz swoista kultura obwiniania Brukseli za wybory 
krajowych decydentów, a projekt europejski jako warunek pokoju nie przema-
wia dobitnie do pokoleń, które nie zaznały wojny. wizja integracji jako motoru 
rozwoju utraciła wiarygodność wraz z kryzysem, euro straciło status symbolu 
sukcesu, a skala zadłużenia wielu krajów podważa „europejski model społecz-
ny”20. Powstaje sprzężenie zwrotne – sytuacja gospodarcza rzutuje na nastroje 
mieszkańców, a ich postawa nie pozostaje bez wpływu na kondycję ugrupowa-
nia. w takich okolicznościach powrót gospodarki Ue na ścieżkę przyśpieszone-
go wzrostu nie wydaje się łatwy.

sprzeczności w integracji europejskiej

wyróżniono cztery grupy sprzeczności będące prawdopodobnym źródłem osła-
biania poczucia wspólnoty i solidarności w Ue, a pośrednio i wzrostu gospodar-
czego. wydzielone obszary zostały zilustrowane na rysunku 1, przy czym nie 
pozostają one w izolacji od siebie. Przedstawione treści odwołują się zarówno do 
bieżącej sytuacji, jak i sprzeczności, które od lat tkwią w strukturach Unii. Porzą-
dek omawiania jest dowolny, dlatego pól figury nie ponumerowano. 

sprzeczność między celami a możliwościami uwidoczniła się w toku prób 
wdrażania strategii rozwojowych. aktualny program to trzecia tego typu ini-
cjatywa. Priorytetem pierwszej z nich, wspomnianej strategii lizbońskiej, było 
przekształcenie Unii w ciągu dekady w najbardziej konkurencyjną i dynamiczną 
gospodarkę na świecie21. Planu nie udało się zrealizować, a jedną z przyczyn 
niepowodzenia był psychologiczny czynnik niewykonalności. również w przy-
padku odnowionej strategii lizbońskiej (2005) nadal brakowało silnej politycznej 
woli wdrażania przyjętych założeń. w 2010 roku ukazała się Europa 2020. choć 

19  Europa 2020..., s. 3.
20  a.k. cianciara, Wielobiegunowa Europa w wielobiegunowym świecie. Szansa czy wyzwanie 

dla systemu euroatlantyckiego?, zakład europeistyki instytutu studiów Politycznych Pan, war-
szawa 2012, s. 15–16.

21  Strategia Lizbońska – droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd komitetu integracji 
europejskiej, warszawa 2002.
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starano się wyeliminować słabości poprzednich strategii, i w tym przypadku ist-
nieje ryzyko niepowodzenia. Program jest ambitny, ale jego realizacji może prze-
szkodzić chociażby niedostateczny budżet. innego ryzyka upatruje się w związku 
z przyjętym pakietem klimatyczno-energetycznym, którego wytyczne korespon-
dują z możliwościami adaptacyjnymi gospodarek wysoko rozwiniętych i budzą 
sprzeciw krajów o niższym poziomie rozwoju22.

rysunek 1. Źródła sprzeczności w procesie integracji europejskiej
Źródło: opracowanie własne.

Już w latach 70. XX wieku pojawiła się koncepcja „europy odmiennych 
prędkości” zakładająca, że kraje członkowskie dążą do tego samego celu, choć 
w innej perspektywie czasowej – odnosiło się to głównie do uczestnictwa w Unii 
Gospodarczej i walutowej (UGw). integracja walutowa rzeczywiście przebiega 
w zróżnicowanym tempie, przy czym realia zaprzeczają, jakoby kraje Unii miały 
w tym zakresie wspólny cel – poza strefą euro nie pozostają wyłącznie państwa, 
które nie zdołały spełnić kryteriów konwergencji, ale i takie, które nie wyrażają 
woli uczestnictwa w UGw. Mianowicie, wielka Brytania i Dania wynegocjo-

22  M. tusińska, Polska w obliczu wyzwań Strategii „Europa 2020”, w: Ekonomia, t. 2. red.  
J. sokołowski, G. węgrzyn, Prace naukowe Uniwersytetu ekonomicznego we wrocławiu  
nr 168, wrocław 2011, s. 329–338.
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wały klauzulę opt-out, natomiast szwecja konsekwentnie zwleka z akcesją do 
eurozony. niektóre kraje, gdzie jeszcze kilka lat temu kreślono wizje przystą-
pienia przynajmniej do erM ii (na przykład Polska), odsuwają decyzję na bliżej 
nieokreśloną przyszłość. kiedy w 2011 roku estonia została 17 członkiem strefy 
euro, komentowano to jako zakup ostatniego biletu na titanica23. Ponadto, strefa 
euro, podobnie jak cała Ue, nie jest jednolita – mowa jest o krajach peryferyj-
nych i krajach centrum. wiarę w to, iż kraje upatrują wspólnego celu, podwa-
ża też brak solidarności przy podpisywaniu Paktu euroPlus (nie przystąpiły do 
niego: czechy, wielka Brytania, węgry i szwecja) oraz traktatu o stabilności, 
koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i walutowej (pakt fiskalny), któ-
rego nie zaakceptowały wielka Brytania oraz czechy. niechęć do przekazywania 
części suwerenności na rzecz wspólnych struktur i wobec pogłębiania integracji 
to cechy eurosceptycyzmu. spośród członków Unii narodami najbardziej scep-
tycznymi wobec integracji europejskiej są Duńczycy i Brytyjczycy, aczkolwiek 
w ostatnich latach grono eurosceptyków zostało zasilone. wpisując do wyszuki-
warki Google hasła: euroentuzjam, eurorealizm i eurosceptycyzm, otrzymuje się 
odpowiednio: 14 900, 11 800 i 138 000 wyników. Pojęcia mogą być wprawdzie 
używane w różnych kontekstach, ale dysproporcje między pozytywnym i neu-
tralnym podejściem do kwestii europejskich a antyunijnym nastawieniem są wy-
raźne. 

eurosceptycyzm jest związany również z trzecim obszarem. Hasło „zmę-
czenie rozszerzeniem” powtarzano przed rozszerzeniem Unii w 2004 roku. 
Mimo panującego przekonania o zwiększeniu potęgi ugrupowania, entuzjazm 
mieszkańców „starej” Unii był umiarkowany, gdyż akcesja biedniejszych kra-
jów generowała obciążenia finansowe wspólnego budżetu i pogłębiła lukę do-
chodową między mieszkańcami Unii a ameryki2�. Mimo oficjalnie deklarowanej 
zasady solidarności kraje unijne konkurują ze sobą, a tendencja ta wzmaga się 
w burzliwych czasach. Ponadto, każdy kraj doświadcza „zmęczenia” integracją 
wynikającego ze specyfiki zjawiska. Motywujący do działań postęp najwyraźniej 
widać na początku procesu, następnie progres jest mniej dostrzegalny. Jeszcze 
ważniejsza w kontekście „zmęczenia” jest relacja kraj członkowski–Ue, określa-

23  Upadek strefy euro był wieszczony przedwcześnie; w 2014 roku przyjęto do niej kolejny kraj 
(Łotwę). 

2�  J. Pinder, s. Usherwood, Unia Europejska, Pwe, warszawa 2009, s. 137.
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na przez zbigniewa czachóra25 mianem „podwójnego związania”, które przebie-
ga w dwóch etapach:

a) wywołujący entuzjazm akt przystąpienia, kiedy wyobrażony interes by-
cia we wspólnocie przeważa nad interesem pozostania poza nią;

b) włączenie w system polityczny, prawny i gospodarczy, któremu towa-
rzyszy państwowo-centryczne odreagowanie, szczególnie gdy kraje sta-
ją się płatnikami netto lub implementują regulacje niezgodne z ich in-
teresami (na przykład podatek Vat, normy ochrony środowiska, prawo 
azylowe). 

czas, jaki w przypadku większości krajów Ue upłynął od aktu akcesji, 
wskazuje na przejście do drugiego etapu i wtórną koncentrację na interesach na-
rodowych.

Przekonanie, że integracja prowadzi do ujednolicania postaw, jest błędne. 
instytucje, zwłaszcza nieformalne, cechują się ciągłością, co sprawia, że kraje 
różnią się pod względem kultury czy mentalności. różnorodność jest postrze-
gana jako zjawisko pozytywne, bywa jednak, że odrębności są zbyt duże, czego 
przykładem jest ścieranie się wartości „północnego” etosu pracy z „południo-
wym kultem sjesty”. 

ostatni obszar nawiązuje do pokłosia kryzysu. Jego skala była szokująca 
dla obywateli i przyczyniła się do eskalacji dyskusji, w której akcentowany jest 
prymat kraju nad interesem wspólnotowym. zwłaszcza ujawnienie i konsekwen-
cje postawy free-ridera w przypadku Grecji spotęgowały proces erozji solidar-
ności w Unii. wyrazem frustracji były hasła wyrzucenia Grecji ze strefy euro, 
powtarzany w niemczech postulat przywrócenia marki oraz składane przez bry-
tyjskiego premiera deklaracje wystąpienia wielkiej Brytanii z Ue. elementem 
dotychczasowego status quo był także niemiecko-francuski tandem „Merkozy”, 
który w trudnych dla Ue momentach był postrzegany jako gwarant skutecznego 
działania.

podsumowanie

suma izolowanych zachowań nie prowadzi do optymalnych rozwiązań, a na 
efektywność działań wpływają postawy jednostek – ich poczucie wspólnoty, 
świadomość, przyzwolenie i sposób odbioru wprowadzanych reform. Unia euro-
pejska wkroczyła w XXi wiek w relatywnie słabej kondycji gospodarczej, a na-

25  z. czachór, Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Dom wydawniczy elipsa, war-
szawa 2013, s. 95.
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stępnie została doświadczona przez kryzys. wydarzenia te sprawiły, że w klima-
cie społecznym zaczął przeważać pesymizm – projekt europejski stracił część 
swojej siły przyciągania wśród obywateli, co osłabiło determinację w dążeniu 
do wyznaczonych celów. zidentyfikowane sprzeczności w integracji mogą być 
zatem postrzegane jako bariery wzrostu gospodarczego ugrupowania. Pozytyw-
nym aspektem jest to, że bariery mogą hamować wzrost jedynie tymczasowo 
– ich istnienie może być więc twórczym zakłóceniem prowadzącym do nowych 
rozwiązań. 

Bibliografia

Balcerowicz l., Systemy gospodarcze. Elementy analizy porównawczej, szkoła Główna 
Planowania i statystyki, warszawa 1989.

Blaug M., Metodologia ekonomii, Pwn, warszawa 1995.
Borowiec J., Ekonomia integracji europejskiej, wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicz-

nego, wrocław 2011.
Bossak J.w., Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie, oficyna wydaw-

nicza szkoły Głównej Handlowej, warszawa 2008.
Bossak J.w., Konkurencja i współpraca międzynarodowa, Difin, warszawa 2013.
cianciara a.k., Wielobiegunowa Europa w wielobiegunowym świecie. Szansa czy wy-

zwanie dla systemu euroatlantyckiego?, zakład europeistyki instytutu studiów Po-
litycznych Pan, warszawa 2012.

czachór z., Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Dom wydawniczy elipsa, 
warszawa 2013.

Dołęgowski t., czerniak a., siewierski J., Rozwój gospodarczy a wartości wspólnotowe, 
oficyna wydawnicza szkoły Głównej Handlowej, warszawa 2012.

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, Bruksela, 3 marca 2010 roku, koM(2010) 2020.

Fiedor B., Polski wzrost gospodarczy – uwarunkowania strukturalne a koniunkturalne 
oraz potrzeba „eklektyzmu” w teorii i polityce wzrostu, w: Polityka ekonomiczna. 
Współczesne wyzwania, red. M. klamut, wydawnictwo naukowe Pwn, warszawa 
2007.

Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, wydawnictwo nauko-
we Pwn, warszawa 1997.

Godłów-legiędź J., Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi?, c.H. Beck, 
warszawa 2010.



10� Magdalena Tusińska

Hockuba z., Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle 
problemu regulacji, Pwn, warszawa 1995.

http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm.
http://go.worldbank.org/k4lUMw43B0.
http://samorzad.malopolska.w.interia.pl/europa/papiez.htm.
noga a., Teorie przedsiębiorstw, Pwe, warszawa 2009.
Pinder J., Usherwood s., Unia Europejska, Pwe, warszawa 2009.
Płowiec U., Kształtowanie gospodarki i społeczeństwa odpowiadających cywilizacji wie-

dzy, w: Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju, 
red. U. Płowiec, Pwe, warszawa 2010.

stankiewicz w., Historia myśli ekonomicznej, Pwe, warszawa 1998.
Strategia Lizbońska – droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd komitetu integracji 

europejskiej, warszawa 2002.
tusińska M., Polska w obliczu wyzwań Strategii „Europa 2020”, w: Ekonomia, t. 2,  

red. J. sokołowski, G. węgrzyn, Prace naukowe Uniwersytetu ekonomicznego we 
wrocławiu nr 168, wrocław 2011.

the ContradiCtions in the european integration as barriers  
to eConomiC groWth of the grouping

keywords: informal institutions, economic growth, the european integration

summary

the article reflects on the current situation in the european Union. its aim is to point 
the contradictions in the process of integration which are crucial in the process of eco-
nomic growth. informal institutions are perceived as potential channels of transmission 
of anti-growth impulses. 


