Materiał pomocniczy 2.
Unia możliwości - o swobodnym przepływie dóbr, usług, osób i kapitału w Unii Europejskiej.

Unia Europejska ma wymiar zarówno polityczny jak i gospodarczy. Jednym z jej fundamentalnych
celów jest stworzenie wspólnego europejskiego rynku. Ma być on oparty na tzw. czterech
wolnościach Unii Europejskiej: przepływu dóbr, usług, osób oraz kapitału.
Co tak naprawdę oznacza pojęcie wspólnego rynku? Oznacza ono, że kraje Unii Europejskiej zgadzają
się (między innymi) na zniesienie barier celnych w handlu towarami, swobodny przepływ osób i
pieniędzy oraz harmonizację regulacji. Jakie korzyści płyną ze wspólnego rynku? Po pierwsze, ma on
ogromne znaczenie gospodarcze. Zniesienie ceł oraz ujednolicenie przepisów znacznie upraszcza
handel międzynarodowy i obniża jego koszty – dla konsumentów oznacza to większy wybór
produktów oraz niższe ceny (dobrym przykładem jest tu spadek cen połączeń telefonicznych). Brak
sztucznych barier pozwala firmom na tworzenie dłuższych i bardziej skomplikowanych łańcuchów
wartości, w których produkt wielokrotnie przekracza granice państw członkowskich zanim
ostatecznie trafi na rynek. Swobodny przepływ środków produkcji (pracy i kapitału) oznacz też, że
będą one wykorzystywane tam gdzie są najbardziej potrzebne. Wspólny rynek pomaga także w
transferze technologii i know-how z wyżej rozwiniętych krajów do tych, które dopiero budują
rozwiniętą gospodarkę rynkową.
Po drugie, wspólny rynek przynosi także korzyści społeczne. Dzięki swobodnemu przepływowi osób
każdy obywatel Unii może pracować i mieszkać tam gdzie może najlepiej wykorzystać swoje
umiejętności – daje nam więc wolność wyboru i zwiększa możliwości odniesienia osobistego sukcesu.
Prowadzi też do tworzenia więzi pomiędzy ludźmi z różnych krajów i wzmacnia współpracę
międzynarodową na lokalnym poziomie. Silne związki gospodarcze oraz społeczne pomiędzy krajami
są z kolei gwarancją pokoju – parafrazując jednego z twórców idei zjednoczonej Europy R. Schumana:
związki ekonomiczne sprawią, że wojna będzie „nie tylko nie do pomyślenia, ale i fizycznie
niemożliwa”.
Wspólny rynek wzmacnia konkurencję: mniej efektywne firmy

są wypierane przez bardziej

efektywne również w kontekście międzynarodowym. Dzięki wspólnemu rynkowi najefektywniejsze
firmy krajowe zyskują możliwość ekspansji za granicą, a najefektywniejsze firmy zagraniczne

ekspansji

w

danym

kraju.

W

obu

przypadkach efektem jest wzrost produktywności oraz niższe ceny lub wyższej jakości produkty dla
konsumentów.
Jakie korzyści z wspólnego rynku wydają się Tobie najważniejsze?
Dodatkowe źródła:
https://europa.eu/european-union/topics/single-market_pl
https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/jednolity-rynek-w-europiepoglebia-integracje/
http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1262302,Wspolny-rynek-to-jeden-z-fundamentow-UEKorzysci-szacuje-sie-na-miliardy-euro

