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Wstęp 

Droga, jaką podjęły kraje Europy po drugiej wojnie światowej, aby zintegrować państwa 

Europejskie była pokaźna. W swojej pracy badawczej skoncentruje się na jednym z głównych 

celów, jakie są zawarte w Traktacie z Maastricht tzw. Traktacie o Unii Europejskiej tj. 

stworzenie Unii gospodarczej i monetarnej.  

Wokół tematu wprowadzenia Europejskiej waluty do Polski trwa ostra dyskusja, gdyż wiąże 

się to zarówno z licznymi korzyściami, ale także i zagrożeniami. Polskie społeczeństwo na 

ogół popiera przystąpienie do strefy Euro, jednak obawiają się, że może to pogorszyć ich 

sytuację materialną. Podwyżki cen, to chyba najbardziej powszechna obawa związana z 

przystąpieniem Polski do Eurolandu. Jakich korzyści możemy się spodziewać po 

wprowadzeniu Euro? Jakie negatywne skutki odczują Polacy? 

Następnym sporem, w związku z wprowadzenia Euro jest termin. Kiedy powinniśmy przyjąć 

Euro? Dlaczego jedni odkładają wprowadzenie Euro, a inni chcą, żeby polski rząd 

wprowadził Euro jak najszybciej?  

Jakie są doświadczenia innych państw? Dlaczego w niektórych państwach, które wprowadziły 

Euro, ceny poszły drastycznie w górę, a w innych nie uległy podwyższeniu? Jak ten proces 

będzie przebiegać w Polsce? Jakie działania podjął rząd w sprawie wprowadzenia Euro? Czy 

nam się to naprawdę opłaca? 

Na wszystkie wyżej wymienione pytania odpowiem w niniejszej pracy badawczej. 

Przeanalizuję ankiety własne oraz ankiety instytucji. Przedstawię historię integracji 

Europejskiej oraz drogę do wspólnej waluty Europejskiej. Porozmawiam z ekspertami, jak i z 

osobami z krajów, w których już wymieniono walutę na Euro.  

Następnie podejmę się analizy problemów, jakie towarzyszą wprowadzeniu Euro w Polsce. A 

w kolejnym etapie mojej pracy badawczej podam sposoby rozwiązania wcześniej 

przeanalizowanych problemów dotyczących tematu pracy. 

 

 

 

 



 

Cele Pracy i metody ich realizacji

Powodem, dla którego wybrałam temat dotycz

wspólnej waluty jest uświadomienie Polaków, 

niezbędne oraz im szybciej to zrobimy tym korzy

osiągniemy będą większe. 

W niniejszej pracy przedstawi

złotówki na Europejską walut

problemu i jego rozwiązanie. 

W pierwszej części pracy przedstawi

zjednoczonej Europy, a co za tym idzie utworzenia wspólnej jednostki monetarnej w krajach 

członkowskich Unii Europejskiej. Zamie

kryteria, jakie Polska musi spełnia

Gospodarczo Walutowej i wprowadzi

W drugiej części pracy przedstawi

związane z przystąpieniem Polski do 

Walutowej.  

W części analizy źródeł przedstawiłam wyniki własnych bada

analizą otrzymanych wyników z ankiet. 

Zamieściłam również rozmow

Polsce. W jego kraju rząd ju

między innymi kwestie zmiany jego sytuacji materialnej, podwy

własnych w związku z przyjęciem wspólnej waluty.

Przeprowadziłam również wywiady z osobami, które s

kampanię Projekt Euro, jak równie

Dodatkowo w swojej pracy zawarłam interpretacje rysunków satyrycznych.

W końcowej części pracy zamie

rozwiązania problemu dotyc

Polsce. 
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Cele Pracy i metody ich realizacji 

Powodem, dla którego wybrałam temat dotyczący wprowadzenia 

domienie Polaków, że proces ten jest 

dne oraz im szybciej to zrobimy tym korzyści, które 

W niniejszej pracy przedstawię opinie społeczeństwa polskiego na temat zmiany polskiej 

 walutę – Euro. Opracowanie zawiera analizę

 

ci pracy przedstawiłam historię dążenia do realizacji idei stworzenia 

py, a co za tym idzie utworzenia wspólnej jednostki monetarnej w krajach 

pejskiej. Zamieściłam również 

kryteria, jakie Polska musi spełniać, jeżeli chce wstąpić do Unii 

Gospodarczo Walutowej i wprowadzić Euro. 

ci pracy przedstawiłam korzyści i zagrożenia 

pieniem Polski do Unii Gospodarczo 

ródeł przedstawiłam wyniki własnych badań opinii publicznej wraz z 

 otrzymanych wyników z ankiet.  

 rozmowę z obcokrajowcem, który w obecnie chwili przebywa w 

ąd już wprowadził wspólną walutę. W rozmowie były poruszane 

dzy innymi kwestie zmiany jego sytuacji materialnej, podwyżek cen, korzy

zku z przyjęciem wspólnej waluty. 

ż wywiady z osobami, które są bezpośrednio 

, jak również ze znanym dziennikarzem.  

Dodatkowo w swojej pracy zawarłam interpretacje rysunków satyrycznych.

ci pracy zamieściłam analizę własną problemu i alternatywne sposoby 

dotyczącego wprowadzenia Europejskiej jednostki monetarnej w 

stwa polskiego na temat zmiany polskiej 

zawiera analizę źródeł, badanie 

enia do realizacji idei stworzenia 

py, a co za tym idzie utworzenia wspólnej jednostki monetarnej w krajach 

 opinii publicznej wraz z 

 z obcokrajowcem, który w obecnie chwili przebywa w 

. W rozmowie były poruszane 

ek cen, korzyści i strat 

rednio zaangażowane w 

Dodatkowo w swojej pracy zawarłam interpretacje rysunków satyrycznych. 

 problemu i alternatywne sposoby 

pejskiej jednostki monetarnej w 



 

Historia Unii Euro pejskiej

Pierwsze próby zjednoczenia 

o zjednoczenie, dla bezpieczeń

próbował podbić Europę. Nast

VII(1020r.) propagował ideę 

władzę nad całym światem chrze

Bonaparte chciał podbić całą Euro

Winston Churchill po zakończeniu II wojny 

odtworzenia Europejskiej rodziny musi

1949r. w Strasburgu powstała Rada 

podpisany przez dziesięć pań

Norwegię, Szwecję, Wielką Br

zapewnienie pokoju i stabilnoś

czterdzieści siedem państw. 

W 1951r. na mocy Traktatu Paryskiego powstała 

Węgla i Stali. Głównym inicjatorem utworzenia EWWiS był Pan Jean 

Monet, a jego pomysł poparł francuski Minister spraw zagranicznych 

Robert Schuman. Główną ide

Schumana z 9 maja 1950r. Było to rozpocz

integracji 

nale

Holandia, Francja, RFN, Luxemburg i Włochy.

Powodem

wspólnego rynku w

rozwoju gospodarczego.

Traktat Rzymski z 1958r. utworzony przez EWWiS powołał jeszcze dwie wspólnoty: 

Europejską Wspólnotę Gospodarcz

swoją nazwę na Wspólnotę Euro

Gospodarczej było utworzenie wspólnego rynku. Powodem

Europejska Wspólnota Energii Atomowej było pokojowe wykorzystanie energii atomowej.
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pejskiej 

a Europy sięgają VII/VI p.n.e. Wtedy to Tales z Miletu apelował 

dla bezpieczeństwa przed Persami. W starożytności Aleksander Macedo

. Następnie cesarz Otton III (ok990r), a później papie

VII(1020r.) propagował ideę uniwersalizmu papieskiego, według której papie

wiatem chrześcijańskim (ówczesną Europą). Równie

Europę i utworzyć wielką republikę.  

ńczeniu II wojny światowej stwierdził: „Pierwszym krokiem do 

pejskiej rodziny musi być współpraca między Francją i Niemcami”.

1949r. w Strasburgu powstała Rada Europy, na mocy Traktatu Londyńskiego. Traktat został 

 państw: Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandi

ą Brytanię i Włochy. Było to przedsięwzięcie, którego celem było 

zapewnienie pokoju i stabilności w Europie Zachodniej. W chwili obecnej Rada obejmuje 

W 1951r. na mocy Traktatu Paryskiego powstała Europejska Wspólnota 

gla i Stali. Głównym inicjatorem utworzenia EWWiS był Pan Jean 

Monet, a jego pomysł poparł francuski Minister spraw zagranicznych 

ą ideę wspólnoty przedstawiał tzw. Plan 

Schumana z 9 maja 1950r. Było to rozpoczęcie trwającej do dziś 

integracji Europejskiej. Do wspólnoty 

należało wówczas sześć państw: Belgia, 

Holandia, Francja, RFN, Luxemburg i Włochy.

Powodem, dla którego została utworzona było regulowanie 

wspólnego rynku węgla, stali i żelaza oraz zwi

ozwoju gospodarczego. 

Traktat Rzymski z 1958r. utworzony przez EWWiS powołał jeszcze dwie wspólnoty: 

 Gospodarczą i Euratom. Europejska Wspólnota Gospodarcza zmieniła 

Europejską 1 listopada 1992r. Celem Europejs

Gospodarczej było utworzenie wspólnego rynku. Powodem, dla którego została utworzona 

pejska Wspólnota Energii Atomowej było pokojowe wykorzystanie energii atomowej.

tedy to Tales z Miletu apelował 

ci Aleksander Macedoński 

źniej papież Grzegorz 

wersalizmu papieskiego, według której papież miał mieć 

). Również Napoleon 

„Pierwszym krokiem do 

 i Niemcami”. 5 maja 

ńskiego. Traktat został 

, Irlandię, Luksemburg, 

, którego celem było 

pie Zachodniej. W chwili obecnej Rada obejmuje 

 

dla którego została utworzona było regulowanie 

elaza oraz zwiększenie tempa 

Traktat Rzymski z 1958r. utworzony przez EWWiS powołał jeszcze dwie wspólnoty: 

pejska Wspólnota Gospodarcza zmieniła 

pejskiej Wspólnoty 

dla którego została utworzona 

pejska Wspólnota Energii Atomowej było pokojowe wykorzystanie energii atomowej. 
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Unia Europejska działa od 1 września 1993r. powołana traktatem z Maastricht z 1992r. Cele 

Unii Europejskiej to: 

� Stworzenie Unii gospodarczej i monetarnej 

� Wprowadzenie wspólnego obywatelstwa 

� Współpraca policyjna i sądowa 

� Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 

Jednym z głównych celów było wprowadzenie wspólnej waluty. W swojej pracy skoncentruję 

się głównie na Unii Gospodarczej i Walutowej.  
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Traktat z Maastricht 

Traktat powstał w 1991 roku na konferencji w Maastricht. Podpisano go 7 lutego 1992 roku. 

Na mocy tego traktatu powstała Unia Europejska. 

Rozdział pierwszy artykuł B mówi: 

,,Unia stawia sobie następujące cele: 

- popieranie zrównoważonego i trwałego postępu gospodarczo-społecznego, w szczególności 

poprzez stworzenie obszaru pozbawionego wewnętrznych granic, wzmacnianie spójności 

ekonomicznej i społecznej i ustanowienie Unii gospodarczo-walutowej, docelowo ze wspólną 

walutą, zgodnie z postanowieniami niniejszego Traktatu;” 

Wspólną walutę przyjęło już szesnaście państw członkowskich Unii Europejskiej. Obowiązek 

przyjęcia Euro mają wszystkie kraje Unii, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Danii i Szwecji, 

które mogą wprowadzić Euro, ale nie muszą. 

Kraj, który chce przyjąć wspólna walutę musi również spełniać kryteria, jakie głosi Traktat z 

Maastricht, między innymi: 

� W kraju obowiązują stabilne ceny, stopa inflacji nie może być wyższa niż 1,5% stopy 

inflacji trzech najmocniejszych państw Unii Gospodarczo Walutowej. 

� Kurs waluty w państwie musi być stabilny przynajmniej przez dwa lata bez dokonania 

dewaluacji względem kursu innego państwa będącego członkiem Unii Gospodarczo 

Walutowej.  

� Stopa procentowa nie może przekraczać 2% przeciętnej dla trzech krajów, które 

najlepiej dają sobie radę z inflacją. 

� Deficyt w budżecie nie może przekroczyć 3% PKB długu rządowego. 

� Dług państw członkowskich nie może wynosić więcej jak 60% PKB.  

Teoretycznie przystąpienie do strefy Euro bez spełnienia tych kryteriów jest rzeczą 

niemożliwą, w praktyce jednak może się to udać. Grecja tak bardzo chciała przyjąć wspólną 

walutę, że podała fałszywą informację dotyczącą deficytu budżetowego i długu publicznego 

do Komisji Europejskiej. 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, zmusza nasz kraj do wprowadzenia wspólnej 

waluty Europejskiej. Aby zapewnić stabilność Euro, każdy kraj musi spełnić kryteria z 
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Maastricht - są to ustalone w Traktacie o Unii Europejskiej wskaźniki ekonomiczne i zasady, 

jakie powinna spełniać polityka gospodarcza danego państwa, które aspiruje do członkostwa 

w Unii Gospodarczo-Walutowej (UGW) i tym samym do strefy Euro.   

Jednym z nim jest zastosowanie mechanizmu ERM tj. Mechanizmu Kursów Walutowych, 

(ang. European Exchange Rate Mechanism), który został wprowadzony przez Wspólnotę 

Europejską w marcu 1979 r., jako część Europejskiego Systemu Walutowego (EMS), w celu 

redukcji wahań kursowych walut państw członkowskich Unii Europejskiej. Mechanizm ERM 

oparty jest na powiązaniu i usztywnieniu kursów wymiany walut państw członkowskich. 

Pierwotne zakładano, iż złotówka stanie się częścią systemu ERM II w 2007 roku, aby w 

styczniu 2009 roku można było wprowadzić Euro. Plan ten, ze względu na deficyt 

budżetowy, nie został zrealizowany. Termin zastąpienia złotego przez Euro został przesunięty 

na 2012 rok. 

Polska, gdy wkroczy do ERM II jest zobowiązana utrzymać w miarę stabilną złotówkę, co ma 

zapobiec między innymi wzrostowi cen. ERM II trwa dwa lata. Niżej przedstawiono wykres 

Narodowego Banku Polskiego ilustrujący wzrost i spadek inflacji podczas przebywania w 

strefie ERM II. 

 

 

 

 

 



 

Droga do wspólnej waluty

Pierwowzorem Euro było ECU 

Europejska Jednostka Monetarna. Uwa

banknotów ECU nigdy nie wydrukowano, tym samym waluta ta nigdy nie została 

wprowadzona do obiegu. W 1995r. zmieniono

Euro

strony znak ten przypomina o antycznych korzeniach cywilizacji 

Euro

znaków przyj

sterlinga, dolara ameryka

 

 

Historia dążenia do ujednolicenia waluty była o wiele dłu

wydawać. Wszystko zaczęło si

polityki gospodarczej i walutowej 

systemu wspierania kursów wymiany walut pa

tego samego roku przywódcy członkowskich pa

wprowadzenia wspólnej waluty. Plan dotycz

Premier Luksemburga Pierre Werner w roku 1970. ECU miała zosta

obiegu do roku 1980. Jednakż

międzynarodowego systemu kurs

była jedyna przeszkoda, jaka si

również ze względu na decyzj

Wernera został zakończony niepowodzeniem. Jednak zwolennicy 

poddawali się. W marcu 1979r. Rada 

wspólnej waluty Europejskiej. Wprowadzono wtedy ECU, 

była to waluta wirtualna, której banknotów nigdy nie wydrukowano.

W 1988r. w Hannover Euro

przewodniczącym był Jacquesa Delorsa. Miał 

                                                           
1
 Wg. Portalu Uniii Europejskiej 
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Droga do wspólnej waluty 

było ECU (European Currency Unit), czyli w tłumaczeniu dosłownym 

pejska Jednostka Monetarna. Uważa się, że ECU było to jednostka wirtualna, gdy

banknotów ECU nigdy nie wydrukowano, tym samym waluta ta nigdy nie została 

wprowadzona do obiegu. W 1995r. zmieniono nazwę ECU na Euro. 

Euro to grecka litera, która jest przecięta dwoma liniami. 

strony znak ten przypomina o antycznych korzeniach cywilizacji 

Europejskiej, z drugiej nawiązuje do podobnie przekre

znaków przyjętych dla głównych walut świata -

sterlinga, dolara amerykańskiego i japońskiego jena.”

enia do ujednolicenia waluty była o wiele dłuższa i trudniejsza ni

ęło się od Planu Barre’a w roku 1969r., który zakładał zmian

polityki gospodarczej i walutowej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz utworzenie 

systemu wspierania kursów wymiany walut państw Unii Europejskiej. Na szczycie w Hadze, 

amego roku przywódcy członkowskich państw Unii Europejskiej wyrazili ch

wprowadzenia wspólnej waluty. Plan dotyczący przyjęcia wspólnej waluty przedstawił były 

Luksemburga Pierre Werner w roku 1970. ECU miała zostać

1980. Jednakże kryzys naftowy z lat ’70 doprowadził do załamania si

dzynarodowego systemu kursów walutowych z Bretton Woods. Lecz

była jedyna przeszkoda, jaka się pojawiła na drodze do wspólnej waluty. Nie powiodło si

du na decyzję USA w sprawie osłabienia dolara do aż

czony niepowodzeniem. Jednak zwolennicy Unii Walutowej nadal nie 

. W marcu 1979r. Rada Europejska podjęła decyzję w sprawie przyj

pejskiej. Wprowadzono wtedy ECU, ale jak wspominałam wcze

była to waluta wirtualna, której banknotów nigdy nie wydrukowano. 

Europejska Wspólnota Gospodarcza powołała komitet, którego 

cym był Jacquesa Delorsa. Miał on zbadać możliwości utworzenia 

                   

t), czyli w tłumaczeniu dosłownym 

e ECU było to jednostka wirtualna, gdyż 

banknotów ECU nigdy nie wydrukowano, tym samym waluta ta nigdy nie została 

ta dwoma liniami. „Z jednej 

strony znak ten przypomina o antycznych korzeniach cywilizacji 

zuje do podobnie przekreślonych 

- Ł, $, Ą, czyli funta 

skiego jena.”1 

sza i trudniejsza niż mogłoby się 

 od Planu Barre’a w roku 1969r., który zakładał zmianę 

pejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz utworzenie 

pejskiej. Na szczycie w Hadze, 

pejskiej wyrazili chęć 

cia wspólnej waluty przedstawił były 

Luksemburga Pierre Werner w roku 1970. ECU miała zostać wprowadzona do 

e kryzys naftowy z lat ’70 doprowadził do załamania się 

ów walutowych z Bretton Woods. Lecz ten kryzys, to nie 

 pojawiła na drodze do wspólnej waluty. Nie powiodło się to 

 USA w sprawie osłabienia dolara do aż 10%. I tak Plan 

Walutowej nadal nie 

ę w sprawie przyjęcia 

jak wspominałam wcześniej, 

pejska Wspólnota Gospodarcza powołała komitet, którego 

ści utworzenia Unii 



 

Gospodarczo-Walutowej. Pierwszy etap zakładał stabilizacj

sukcesem. Następnie w 1994r. rozpocz

elementem było utworzenie w 1998r. 

nazwę z ECU na Euro. 

waluty jako gotówki. Można było za to płaci

był przeznaczony na drukowanie banknotów, wybijanie monet i przygotowaniem 

społeczeństwa do przyjęcia nowej w

wtedy prawie 15 miliardów banknotów i wybito ponad 51 miliardów monet

1 stycznia 2002 Euro zostało wprowadzone do obiegu w

Europejskiej. Zaś 1 stycznia 2007r. przez Słoweni

walutę Europejską. 1 stycznia 2008r. 

walutę z funta cypryjskiego i liry malta

przez Słowację, eliminując koron

Euro jest też oficjalną walutą w Czarnogórze i Kosowie. 

marki transferowej, w Bośni i Hercegowin

umowy z Unią Europejską waluta 

Unią Europejską Euro obowiązuje w Monako, San Marino i 

Istnieją również kraje członkowskie 

nie wyraziły zgody na przystąpienie do 

w Danii – korony duńskie, w Szwecji 

szterlingi.  

                                                           
2
 Wg. Informacji Narodowego Banku Polskiego.
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Walutowej. Pierwszy etap zakładał stabilizację wahań kursowych i okazał 

pnie w 1994r. rozpoczęto drugi etap przygotowań, którego najwa

elementem było utworzenie w 1998r. Europejskiego Banku Centralnego. W 1995r. zmieniono 

Wspólna waluta Euro, jako prawny środek płatniczy została 

wprowadzona 1 stycznia 1999r. w jedenastu pa

Unii Europejskiej, tj. w Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, 

Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, 

Portugalii i Włoszech. 1 stycznia 2001 doł

Między rokiem 1999r a 2001 rokiem nie funkcjonowały w 

obiegu banknoty i monety. Czynności płatnicze odbywały 

się w formie bezgotówkowej. Można było wpłaca

konta bankowe w Euro, jednak nie można było u

żna było za to płacić w Euro za pomocą kart płatniczych. Ten czas 

był przeznaczony na drukowanie banknotów, wybijanie monet i przygotowaniem 

cia nowej waluty (banków, instytucji, sklepów itp.). Wydrukowano 

wtedy prawie 15 miliardów banknotów i wybito ponad 51 miliardów monet

zostało wprowadzone do obiegu w dwunastu pa

1 stycznia 2007r. przez Słowenię, która zmieniła talar słowe

. 1 stycznia 2008r. Euro wprowadziły Cypr i Malta, które zmieniły swoj

 z funta cypryjskiego i liry maltańskiej. 1 stycznia 2009r. Euro zostało wprowadzone 

koronę słowacką na Euro. 

 walutą w Czarnogórze i Kosowie. A zależny od tej waluty

śni i Hercegowinie (stały przelicznik 1 EUR = 1,95583 MK). Bez 

ą waluta Europejska obowiązuje również w Andorze. Umownie z 

obowiązuje w Monako, San Marino i Watykanie. 

 kraje członkowskie Unii Europejskiej, które tego obowiązku nie maj

nie wyraziły zgody na przystąpienie do Unii Gospodarczej i Walutowej. Są

skie, w Szwecji – korony szwedzkie, w Wielkiej Brytanii 

                   
Wg. Informacji Narodowego Banku Polskiego.  

 kursowych i okazał się 

, którego najważniejszym 

iego Banku Centralnego. W 1995r. zmieniono 

środek płatniczy została 

wprowadzona 1 stycznia 1999r. w jedenastu państwach 

pejskiej, tj. w Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, 

, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, 

Portugalii i Włoszech. 1 stycznia 2001 dołączyła Grecja. 

dzy rokiem 1999r a 2001 rokiem nie funkcjonowały w 

ści płatnicze odbywały 

żna było wpłacać na 

nie można było używać tej 

 kart płatniczych. Ten czas 

był przeznaczony na drukowanie banknotów, wybijanie monet i przygotowaniem 

aluty (banków, instytucji, sklepów itp.). Wydrukowano 

wtedy prawie 15 miliardów banknotów i wybito ponad 51 miliardów monet2.  

dwunastu państwach Unii 

która zmieniła talar słoweński na wspólną 

, które zmieniły swoją 

zostało wprowadzone 

tej waluty także kurs 

(stały przelicznik 1 EUR = 1,95583 MK). Bez 

w Andorze. Umownie z 

pejskiej, które tego obowiązku nie mają, gdyż 

Gospodarczej i Walutowej. Są to między innymi: 

korony szwedzkie, w Wielkiej Brytanii – funty 
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Szwecja w referendum nie wyraziła zgody na wprowadzenie Euro. Kolejne referendum 

Szwedzi zorganizują w 2013r., jednak istnieje prawdopodobieństwo, że może zostać 

przeprowadzone wcześniej. 

Inne kraje będące w Unii mają obowiązek wprowadzenia Euro i planują to zrobić. W roku 

2010 Litwa – lit litewski oraz Łotwa – łat łotewski, w 2011 w Estonii – korona estońska, a w 

roku 2012 Czechy – korona czeska. Polska wchodząc do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, 

również została zobowiązana do wprowadzenia Euro do obiegu. Termin nie został jeszcze 

ustalony. 

Bułgaria i Rumunia boryka się obecnie z inflacją. Bank Krajowy w Rumunii uważa, że 

wprowadzi Euro po 2012 roku. 

Na Węgrzech chciano wprowadzić wspólna walutę w 2010r., jednak z powodu zadłużenia 

10% PKB nie jest to możliwe. Realnie przewiduje się wejście ich do wspólnoty monetarnej 

między 2013 – 2016. Jednak nadal rząd węgierski chce to zrobić w 2012. 

 

 

 

 

Kraj Waluta Planowany termin wprowadzenia 

Bułgaria Lew 1 styczeń 2012 

Polska Złoty 1 styczeń 2012 

Rumunia Lei 1 styczeń 2014 

Szwecja Korona  Referendum odrzucone 

Czechy Korona 1 styczeń 2012 

Węgry Forint 1 styczeń 2012 

Wielka Brytania Funt Sterling Zaplanowane referendum 
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Korzyści z przyjęcia Euro w Polsce 

Przystąpienie Polski do Eurolandu wiąże się z licznymi korzyściami. W tym rozdziale mojej 

pracy chciałabym je przestawić i omówić. 

Korzyści dzielą się na bezpośrednie i długookresowe. Bezpośrednie  

to te, które jesteśmy w stanie zauważyć od razu, od momentu, kiedy tylko Euro zostanie 

wprowadzone do Polski.  

Poniżej schemat korzyści z przyjęcia Euro.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Wg. Raportu NBP dotyczący korzyści i kosztów z przyjęcia przez Polskę Euro. 

Przystąpienie Polski 
do strefy Euro 

Spadek ryzyka 
makroekonomicznego, 
integracja rynku 
finansowego, 
wzrost konkurencji 

Zniesienie kursu 
wymiany 

Eliminacja 
ryzyka 
kursowego 

Ożywienie 
wymiany 
handlowej 

Eliminacja 
kosztów 
transakcyjnych 

Spadek stóp 
procentowych 

Wzrost stopy inwestycji 

Akumulacja kapitału i wzrost wydajności czynników produkcji 

Wzrost PKB per capita 
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Reasumując: 

� Eliminacja kosztów transakcyjnych. 

� Wyeliminowanie dodatkowych płatności związanych z wymianą złotówki na Euro i 

odwrotnie. 

� Niestabilność polskiej złotówki będzie przekładać się na ceny produktów, jakie 

płacimy. Jeżeli np. Euro wynosi 4.2 zł przy mocnym kursie a 3.9 przy słabym kursie 

to zapłacimy mniej lub więcej, zależnie od kursu. Natomiast, jeżeli będziemy w strefie 

Euro, mamy gwarancje stałych i pewnych cen produktów. 

� Brak ryzyka kursowego, tak więc nie musimy się obawiać osłabnięcia złotego wobec 

Euro. 

� Spadek kosztów administracyjnych, najczęściej ponoszone są przez przedsiębiorstwa 

w związku z wymianami walutowymi. 

� Spadek stóp procentowych. 

� Obniżenie kosztu kapitału dla przedsiębiorstw. 

� Spadek kosztów obsługi zadłużenia polskiego rządu. 

� Zwiększenie inwestycji zagranicznych inwestorów na terenie Polski.  

� Rozwój gospodarczy państwa. 

� NBP nie będzie ustalał stóp krótkoterminowych. Po przystąpieniu do strefy Euro 

należność tę będzie ustalał EBC, czyli Europejski Bank Centralny. WIBOR nie będzie 

już narzucał swojej stawki na nasze kredyty, będzie to zależne od EURIBOR. Obniża 

się więc koszty dostania kapitału, w tym koszty wziętego przez nas kredytu. Tak więc 

powinien nastąpić wzrost inwestycyjny i gospodarczy. 

� Nastąpi wzrost stopy inwestycji. Dzięki temu, że nie będzie ryzyka kursowego, koszt 

kapitału będzie niższy a przedsiębiorcy utrzymają swoja wiarygodność podczas brania 

kredytu. 

� Inwestorzy zagraniczni chętniej będą prowadzić swoje interesy w Polsce, nie będzie 

obawy, że kurs złotówki będzie się zmieniał. Pozyskanie nowych inwestorów 

przyczyni się do rozwoju technologii. 

� Rozwój handlu. 

� Wzrost wiarygodności kredytowej doprowadzi do realizacji przedsięwzięć, które do 

tej pory nie zostały zrealizowane ze względu na problemy z finansowaniem.  
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� Integracja finansowa. Rynki zagraniczne będą bardziej otwarte dla inwestorów z 

Polski. Można by to porównać do zmiany rynków narodowych w jeden wspólny 

rynek. Przyspieszy do rozwój gospodarki i wzrost inwestycji w Polsce. 

� Wzrośnie rating, czyli ocena zdolności kredytowej. Największy wpływ będzie to mieć 

na rozwój małych przedsiębiorstw, do których banki nie mają takiego zaufania jak do 

dużych firm, które na rynku prosperują od dawna. Obecnie te duże przedsiębiorstwa 

mają pewne ograniczenia w swojej zdolności kredytowej. Rating nie może być 

wyższy niż ocena wiarygodności długu rządu w walucie obcej. Kiedy Euro zostanie 

wprowadzone, to ograniczenie nie będzie już dalej prosperować. 

� Możliwość zakupu papierów wartościowych różnych firm, ogranicza to wtedy straty 

finansowe związane z inwestycją w akcje jednej spółki. Kiedy jedna inwestycja 

zakończy się fiaskiem nie musi się to wiązać z utratą całości naszych pieniędzy, 

stracimy tylko część. 

� Powiększenie rynku w momencie, kiedy nasz rynek będzie się powieszał. Wówczas 

nowi inwestorzy będą się pojawiać na polskim rynku. Kiedy będzie wielu 

producentów poszczególnego produktu wtedy ceny będą słabość ze względu na 

konkurencyjność rynku. Producentom będzie zależeć żeby konsumenci kupowali 

właśnie ich produkty. Doprowadzi to do poprawy jakości produktów sprzedawanych, 

efektywności i obniżeniu cen. Nastąpi wtedy rozwój technologii, które są niezbędne 

do rozwoju gospodarki. 

� Rozwój rynku finansowego prowadzi do przyspieszenia wzrostu gospodarczego. 

Badania wskazują także, że na integracji rynków finansowych najwięcej zyskują kraje 

o stosunkowo najmniej rozwiniętych rynkach. Dlatego możemy się spodziewać, że w 

przypadku Polski korzyści te będą znaczące. 

Podsumowując: „Raport na temat korzyści i kosztów Polski do strefy Euro” mówi, że czym 

szybciej przystąpimy do strefy Euro, tym korzyści będą większe”. 
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Zagrożenia przyjęcia Euro w Polsce 

Polska przystępując do strefy Euro uzyska liczne korzyści, ale niestety nie można zapominać 

też o pewnych zagrożeniach, które wymieniam poniżej: 

� Decyzje o stopach procentowych w naszym kraju będzie podejmować Europejski 

Bank Centralny, a nie - jak dotychczas - Narodowy Bank Polski. 

� Wysokość stóp procentowych będzie ustalał Europejski Bank Centralny, dotychczas 

funkcję tą sprawował Narodowy Bank Polski. Utracimy samodzielne kierowanie 

polityką pieniężną państwa. 

� Europejski Bank Centralny kieruje polityką całej strefy Euro, NBP zajmuje się 

wyłącznie sprawami Polski: zapobiega wysokiej inflacji, ustala wysokość stóp 

procentowych. Pytanie tylko czy polityka prowadzona przez EBC będzie korzystne 

dla nas…? 

� Zaburzenia gospodarcze. 

� Osłabienie rynku pracy 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
4
 Źródła: Na podstawie Raportu na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy Euro. NBP. 

Warszawa. 



   

 

16

Wprowadzenie Euro a wzrost cen 

NBP uważa, że w Polsce ceny za trzy lata mogą nawet wzrosnąć średnio o 2,56%. W innych 

krajach, które przyjęły Euro wzrosty średnio o 0,12 – 0,29 %. Jednak konsumenci w tych 

krajach uważają, że produkty bardzo zdrożały. 

Po wprowadzeniu Euro najbardziej zdrożały produkty najtańsze, co do produktów 

najdroższych to ich ceny zmienią się zaledwie o kilka dziesiętnych procent. 

Przewiduje się, że podobna sytuacja powtórzy się w Polsce. Największych podwyżek 

możemy się spodziewać wśród produktów, które obecnie są bardzo tanie (np. produktów 

spożywczych), natomiast tych drogich podwyżek (np. elektroniki) nie odczujemy. Taki będzie 

skutek zaokrąglania cen przez sprzedawców. 

Narodowy Bank Polski w sierpniu 2008r. przedstawił raport dotyczący wprowadzenia Euro 

do Polski. Gazeta Dziennik napisała o raporcie z dnia 2008-07-10: 

„ Najbardziej optymistyczny wariant zakłada, że ceny wzrosną tylko o 0,04 proc., zaś 

najbardziej pesymistyczny mówi o ich wzroście aż o 2,56 proc. Jednak zdaniem ekspertów 

najbardziej prawdopodobny jest wzrost cen o mniej więcej pół procenta. Najmocniej zdrożeje 

łączność (o 1,91 proc.) i żywność (0,67 proc.). Najmniej - odzież i obuwie (o 0,06 proc). 

Jednak wcale nie jest wykluczone, że za część produktów i usług będziemy płacić mniej. Jeśli 

po przeliczeniu na Euro jakiś towar będzie kosztował, powiedzmy, 10 Euro i 1 cent, wtedy 

sprzedawca może zdecydować się na cenę 9,99 Euro, żeby nie odstraszać klientów. A to 

będzie realny spadek ceny tego produktu.” 

Marek Rozkrut z Biura ds. Integracji ze Strefą Euro z NBP i współautor raportu NBP uważa,  

„- Im bardziej konkurencyjna branża, tym taki scenariusz jest bardziej prawdopodobny. 

Możliwe też, że przedsiębiorcy obniżą ceny, gdy popyt na nie spadnie. Takie sytuacje zdarzały 

się po wprowadzeniu Euro. Na przykład niektóre Europejskie kina musiały obniżyć ceny 

biletów, gdy widzowie przestali do nich przychodzić - dodaje.” 

Najtrudniejsza sytuacja po wprowadzeniu Euro była we Włoszech i Niemczech. Ludzie 

protestowali i bojkotowali niektóre sklepy. W Niemczech warzywa podrożały średnio o 20%, 

niektóre punkty gastronomiczne podwyższyły ceny o 1/3. Politycy apelowali do 

konsumentów, żeby zaprzestali kupowania produktów, tam gdzie ceny są mocno zawyżone. 

Apel polityków odniósł sukces i ceny wróciły do pierwotnej wysokości. 
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Według ekonomistów produkty, które teraz kosztują między 10-50zł mogą nawet podrożeć o 

3,85%, za te najtańsze produkty (których cena jest około 1zł) cena będzie wyższa nawet o 

21,6%. 

Cytowany  powyżej Dziennik Polska podaje na w/w zjawisko prosty przykład: 

„Jeśli założymy, że w momencie wejścia do strefy Euro SMS będzie kosztował 5 gr oraz że 

będziemy przeliczali naszą walutę na Euro po 4 zł, wówczas wysłanie SMS-a powinno 

kosztować 1,25 Eurocenta. Ale taka cena jest niemożliwa, bo nie ma jednostek mniejszych niż 

Eurocent. Po zaokrąglaniu ceny do góry SMS kosztowałby 2 Eurocenty. A to oznacza wzrost 

kosztów tej usługi aż o 60 proc. Podobny mechanizm pojawi się przy takich zakupach jak 

bułki, przyprawy czy chusteczki higieniczne, gdzie wzrost ceny o 2-3 gr może oznaczać 

kilkunastoprocentowe podwyżki.” 

Dziennik Polska podaje jeszcze: 

„W przypadku produktów nieco droższych wzrost cen będzie zdecydowanie niższy. Wszystko, 

za co płacimy między 1 a 5 zł, czyli na przykład kukurydza w puszce, masło, mąka, bilet 

autobusowy, może podrożeć od 0,63 proc. (scenariusz optymistyczny) do 6,86 proc. (wariant 

najgorszy). Za towary i usługi mieszczące się w granicach od 5 do 10 zł (np. olej, pasta do 

zębów, kilogram kurczaka) zapłacimy w najlepszym razie 0,47 proc. więcej, a w najgorszym - 

5,46 proc. Natomiast w przypadku produktów kosztujących od 10 do 50 zł za sztukę (np. 

dobra kawa, proszek do prania, slipy) należy się liczyć ze wzrostem cen od 0,31 do 3,85 

proc.” 

Reasumując przewiduje się, że podwyżki będą dotyczyć tych najtańszych produktów, te 

droższe nie ulegną zmianie. 

 

 

 

 

 

 



 

Analiza Źródeł 

Badani własne 

Analiza została przeprowadzona na podstawie ankiety własnej. Ankiet

dniach 20 i 21 styczeń 2009r. Próba badania wynosi 65 osób. Ankieta została przeprowadzona 

w ośrodku wczasowym w Zakopanym. W badaniu uczestniczyły osoby o ró

zawodowej. Przeprowadziłam j

nieaktywnych zawodowo i osób w wieku emerytalnym.

Pytanie 1. Czy popiera Pani/Pan zmian

Pytanie miało charakter zamkni

złotówki na wspólna walutę Euro

nie popiera wprowadzenia Euro

Według wyniku ponad połowa respondentów popiera wprowadzenie 

wprowadzenia Euro, mogą być

wzrost cen i osłabienie tożsamo

opisałam te dwie główne obawy Polaków. Wspólna waluta zostanie wprowadzona do obiegu 

wcześniej czy później, to kwestia czasu. Wst

obowiązek przyjęcia wspólnej waluty. Pytanie, kiedy j

wprowadzimy. Jednak zdecydowałam si

35%

Czy popiera Pani/Pan zmianę polskiej 

złotówki na europejska walutę euro?

   18

Analiza została przeprowadzona na podstawie ankiety własnej. Ankietę przeprowadziłam w 

 2009r. Próba badania wynosi 65 osób. Ankieta została przeprowadzona 

rodku wczasowym w Zakopanym. W badaniu uczestniczyły osoby o ró

zawodowej. Przeprowadziłam ją wśród: uczniów, studentów, aktywnych zawodowych, 

nieaktywnych zawodowo i osób w wieku emerytalnym. 

Pytanie 1. Czy popiera Pani/Pan zmianę polskiej złotówki na wspólną walutę

Pytanie miało charakter zamknięty. 66% wszystkich ankietowanych popiera zamian

Europejską – Euro. 34% wszystkich biorących udział w badaniu 

Euro.  

Według wyniku ponad połowa respondentów popiera wprowadzenie Euro

ą być obawy Polaków przed Europejską walutą. 

żsamości narodowej. W wcześniejszych rozdziałach mojej pracy 

ałam te dwie główne obawy Polaków. Wspólna waluta zostanie wprowadzona do obiegu 

kwestia czasu. Wstępując do Unii Europejskiej wyrazili

cia wspólnej waluty. Pytanie, kiedy ją wprowadzimy

zdecydowałam się zadać to pytanie ze względu na zbadanie opinii 

65%

Czy popiera Pani/Pan zmianę polskiej 

złotówki na europejska walutę euro?

TAK, POPIERAM

NIE, NIE POPIERAM

ę przeprowadziłam w 

 2009r. Próba badania wynosi 65 osób. Ankieta została przeprowadzona 

rodku wczasowym w Zakopanym. W badaniu uczestniczyły osoby o różnej pozycji 

ród: uczniów, studentów, aktywnych zawodowych, 

 walutę Euro? 

 

ty. 66% wszystkich ankietowanych popiera zamianę polskiej 

ących udział w badaniu 

Euro. Niechęcią do 

ą. To między innymi: 

niejszych rozdziałach mojej pracy 

ałam te dwie główne obawy Polaków. Wspólna waluta zostanie wprowadzona do obiegu 

pejskiej wyraziliśmy 

 wprowadzimy, a nie czy ją 

ędu na zbadanie opinii 

Czy popiera Pani/Pan zmianę polskiej 

TAK, POPIERAM

NIE, NIE POPIERAM



 

społeczeństwa na temat zamiany złotówki na 

zostałoby dopuszczone do obiegu przez społecze

Zdaniem Prezydenta Lecha Kaczy

ponieważ to jest tak jakbyśmy bez referendum weszli do 

Wśród przedziału wiekowego najwi

wieku emerytalnym. 

Pytanie 2. Kiedy powinna Pani/P

obiegu. 

Pytanie miało charakter zamkni

powinno zostać wprowadzona do obiegu w roku 2012. 38% ankietowanych uwa

powinno zostać wprowadzone dopiero po roku 2012. 20% osób bior

nie ma w tej sprawie zdania. 

Większość respondentów uważ

tylko 4% mniej osób uważa, ż

roku 2012 jest jak najbardziej realne i postaraj

wspólnej waluty. 

Premier Donald Tusk w wywiadzie dla FT z grudnia 2008r.  powiedział:  

do moich oponentów, uważam

38%

20%

Kiedy powinna Pani/Pana zdaniem zostać 

wprowadzona wspólna waluta do obiegu?
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stwa na temat zamiany złotówki na Euro. Gdyby odbyło się referendum

zostałoby dopuszczone do obiegu przez społeczeństwo.  

a Lecha Kaczyńskiego:„- Referendum w takiej sprawie jest oczywisto

my bez referendum weszli do Unii Europejskiej”.

ród przedziału wiekowego najwięcej osób przeciwnych Euro stanowią 

Pytanie 2. Kiedy powinna Pani/Pana zdaniem zostać wprowadzona wspólna waluta do 

Pytanie miało charakter zamknięty. 42% respondentów uważa, że wspólna waluta 

 wprowadzona do obiegu w roku 2012. 38% ankietowanych uwa

 wprowadzone dopiero po roku 2012. 20% osób biorących udział w badaniu 

 respondentów uważa, że Polska powinna wejść do strefy Euro

ża, że po roku 2012. Polski rząd jest zdania, że przyj

roku 2012 jest jak najbardziej realne i postarają się przygotować państwo na wprowadzenie 

Donald Tusk w wywiadzie dla FT z grudnia 2008r.  powiedział:  "W przeciwie

żam, że przyjęcie Euro do 2012 roku jest realistyczne i b

42%
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rendum w takiej sprawie jest oczywistością, 

pejskiej”. 

 studenci i osoby w 
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gotowi przygotować kraj na przyjęcie wspólnej waluty. Jeśli pojawią się okoliczności, które 

nakażą nam korektę harmonogramu, jestem gotowy do poważnych rozmów". Tusk przyznał 

jednak, z dla wprowadzenia Euro potrzebny jest konsensus polityczny. Podkreślił, że w 

rządowymi planami zgadza się jedna z partii opozycyjnych - Sojusz Lewicy Demokratycznej 

(SLD), natomiast druga, Prawo i Sprawiedliwość (PiS), pozostaje sceptyczna. 

Analitycy Banku Handlowego uważają, że Premier zacznie się niedługo wycofywać: 

„Naszym zdaniem, koalicja będzie starać się podkreślać swoją determinację do akcesji do 

UGW, tak aby zminimalizować negatywną reakcję na rynkach finansowych. Podtrzymujemy 

nasz scenariusz zakładający przyjęcie Euro w 2015-2016 roku" - napisano w raporcie 

dziennym banku.” 

„Wierzę, że Polsce uda się przystąpić do strefy Euro 1 stycznia 2012 roku” - powiedział 

23.01.2008r w Sejmie Minister finansów Jacek Rostowski. "Gdyby Polska już miała Euro, 

Polacy uzyskaliby dostęp do taniego kredytu zarówno na inwestycje, jak i konsumpcję" - 

powiedział. 

W grudniu 2008r. Monika Olejnik rozmawiała z profesorem Leszkiem Balcerowiczem, który 

przedstawiam poniżej: 

„Monika Olejnik: Czy według pana rok 2012 to jest rok możliwy żebyśmy rzeczywiście 

znaleźli się w strefie Euro.  

Leszek Balcerowicz: Przeszkody ekonomiczne są mniejsze niż przeszkody polityczne. Z 

ekonomicznego punktu widzenia przy dobrej polityce gospodarczej możemy spełnić kryteria z 

Maastricht, przypominam obniżyć inflację, mieć niższy deficyt. Natomiast przypomnę, że 

główną przeszkodą jest, jak rozumiem, konieczność zmiany konstytucji. Do tego potrzeba jest 

zgody opozycji, której nie widać. No bez zmiany konstytucji nie możemy wejść, także to jest 

głównie bariera polityczna.  

MO: Czyli jest to po prostu nierealne?  

LB: Mogę tylko powiedzieć, że jest bariera polityczna, nie jestem w stanie wypowiadać się za 

opozycję. Może tylko dodam, że uważam, że z ekonomicznego punktu widzenia większość 

argumentów jest za tym żeby raczej mieć Europejski pieniądz przy odpowiednim 

przygotowaniu się, które nie wymaga dziesięcioleci tylko paru lat.” 
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Ryszard Bugaj, doradca ekonomiczny Prezydenta uważa: „ Przypuszczalnie nie wcześniej niż 

w  2015, co nie znaczy, że na pewno w 2015” 

Adam Głapiński, również doradca Prezydenta uważa: „ 2020 – to jest ta data chyba jakiejś 

tam przyzwoitości” 

Piotr Kalisz, główny ekonomista Citi Handlowego wypowiedzi Prezydenta i jego doradców 

komentuje tak: „Opinia Prezydenta nie jest decydująca, ale deklaracje jego doradców 

wysyłają niepokojący sygnał, który nie pomaga ustabilizować kursu złotego” 

Na podstawie „Raportu Korzyści i kosztów z przyjęcia Euro” można wywnioskować, że im 

szybciej zmienimy polską złotówkę na wspólna walutę krajów Unii Europejskiej, tym 

osiągniemy większe korzyści z tego tytułu. Jednak, nie wystarczy chcieć. Do spełnienia są 

jeszcze kryteria Traktatu z Maastricht, a następnie dwuletnia poczekalnia w systemie ERM II. 

Przez te dwa lata kurs złotego powinien się utrzymać +/-15% wahania kursowego. Powinno 

to utrzymać stabilności cen po wprowadzeniu Europejskiej jednostki monetarnej do obiegu. 

Premier Donald Tusk 04/02/2009r. w programie Moniki Olejnik, „Kropka nad i” 

emitowanym w TVN 24 powiedział, że „jeżeli będzie to konieczne ze względu na kryzys to 

rząd będzie to przekładał ten termin. Jednakże nadal w pełni realny jest termin wprowadzenia 

Euro do roku 2012.” 

Od czerwca tego roku Polska przystępuje do tak zwanego węża walutowego, co oznaczana 

ochronę kursu złotego, możliwe, że będzie się to wiązać z kosztami ze względu na wahania 

złotówki. 

Niezależny ekonomista, profesor Witold Orłowski następnego dnia po wypowiedzi Premiera 

(05/02/2009r.) dla materiału reporterskiego programu Fakty emitowanego w TVN 

powiedział: „Trzeba było przyjąć Euro razem ze Słowacją i nie mielibyśmy teraz tego 

problemu”. 
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Pytanie 3: Czy Pani/Pana zdaniem własna sytuacja materialna ulegnie zmianie.

Pytanie miało charakter otwarty. 52% respondentów uważa, że ich sytuacja materialna 

ulegnie pogorszeniu po wprowadzeniu waluty Europejskiej do Polski. 28% ankietowanych 

 polepszy. 20% ankietowanych uważa, że w ich życiu nic się nie zmieni.

e ich sytuacja materialna pogorszy się. Przypuszczam, 

e w stwierdzeniu, że po wprowadzeniu Euro wszystkie ceny pójd

samym koszty prowadzenia gospodarstw domowych znacznie wzrosn

e ich sytuacja materialna ulegnie polepszeniu, gdy

dla dalszego wzrostu gospodarczego, a tym samym poprawy 

sytuacji własnych gospodarstw domowych i poziomu życia.  

Profesor Leszek Balcerowicz w grudniowym wywiadzie z Moniką Olejnik przedstawił pogl

Prezydent, podobnie, jak i przywódca opozycji Jarosław Kaczy
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cie, natomiast wskaźniki cen, które obrazują całość cen, wcale nie uległy 

szeniu. Przeciwnie, kraje, które weszły do strefy Euro mają umiarkowan

e osoby, które sprawują władzę państwową nie powinny raczy

stwa nieprawdziwymi informacjami.” 

a Pani/Pan, że decyzja o przystąpieniu Polski do Unii

Pytanie miało charakter zamknięty. 84% biorących udział w badaniu jest przekonania

pieniu Polski do Unii Europejskiej była dobra. 8% respondentów uwa

ta decyzja była niesłuszna i niepotrzebna do funkcjonowania państwa. 8% ankietowanych nie 

ść Polaków jest zadowolona z przystąpienia Polski do 

pejskiej, zaledwie 8% jest z tego niezadowolona i jest to taka sama liczba respondentów, 

 zdania w tej sprawie. Przystąpienie do Unii dla wi

 w tej decyzji ogromny potencjał korzyści dla Polski.

4
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ciu do strefy Euro ceny wzrosną, nie zmienią się, zmniejsz

Pytanie miało charakter zamknięty. 74% respondentów uważa, że ceny wzrosn

e ceny produktów nie ulegną zmianie. 2% respond

e ceny zmniejszą się. 10% respondentów nie ma w tej sprawie zdania.

Prawie ¾ ankietowanych uważa, że ceny wzrosną. Według analityków oraz do

Euro, największych podwyżek możemy się spodziewa

szych (poniżej jednej złotówki), które będą wymagały zaokr

centu. To tak samo jakbyśmy chcieli zapłacić

pejski Bank Centralny pilnuje podnoszenia cen przez sprzedawców. Przed

EBC ustala stały kurs Euro. Sprzedawcy są zobowiązani do przedstawienia 

jak i w obecnej walucie przed jej wprowadzeniem. Dlatego te

zaokrąglać ceny. Podobna sytuacja miała miejsce w Niemczech.
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szy niż wcześniej, gdyż mamy słabą złotówkę. Jako przykład mog

w sklepie. Kosztuje ona trzydzieści koron lub jedno 
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koron w przybliżeniu to trzy złote, przy obecnym kursie waluty Europejskiej jeden Euro to 

około 4.2 złotego. Europejski Bank Centralny ustalił 8 lipca stały kurs Euro dla Słowacji, 

który wynosi 30,1260 korony słowackiej za jedno Euro. Więc patrząc na to realistycznie ceny 

dla Słowaków wcale nie wzrosły, podwyżki są widoczne dla Polaków, tylko i wyłącznie 

dlatego, że mamy słabą złotówkę. 

Marek Rozkrut z Narodowego Banku Polskiego uważa, że krótkookresowy minimalny wzrost 

cen jest możliwy. Jednakże w okresie kilkuletnim nie jest widoczna podwyżka cen. W 

niektórych państwach ceny rosły nawet przed wprowadzeniem Euro, dzieje się tak wyłącznie 

przez to, że sprzedawcy sami podwyższali ceny. 

„ W Polsce jest dla nas dosyć tanio. Polacy wypytują nas, czy po wprowadzeniu Euro 

wszystko u nas tak podrożało i dlatego tak chętnie przyjeżdżamy na zakupy. Ale to nie tak. U 

nas po przeliczeniu na Euro ceny są takie same, jak w zeszłym roku. Tylko w Polsce zrobiło 

się dla nas tak tanio, jak nigdy jeszcze nie było”5 – powiedział w rozmowie z Gazetą 

Wyborczą Lubos Bukovy z Bańskiej Bystrzycy . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
  Źródło: Krakowskie wydanie Gazety Wyborczej 7/02/2009r. 
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Badani Ośrodków Badawczych 

Poniżej przedstawiam wyniki badań i sondaży na ten temat z innych dostępnych źródeł. 

Czy Polska powinna przystąpić do Europejskiej Unii Walutowej i zastąpić złotego wspólną 

walutą Euro? 

Źródło: Pentor RI, Financial Survey, styczeń 2001-2008, N=1000 

Z badań przeprowadzonych przez Pentor RI wynika, że Polacy największe zaufanie do Euro 

mieli w 2004 i 2005 roku, bo aż powyżej 60% respondentów popierało zamianę polskiej 

złotówki na wspólną walutę Euro. Na przestrzeni czterech lat z 62% poparcie dla 

wprowadzenia Euro spadło do 43%, czyli o 19%. Jednak najmniejsze poparcie dla Euro miało 

miejsce przed wejściem Polski do Unii Europejskiej w 2001, wynosiło ono 37%. W kolejnych 

latach rosło, w roku 2002 wzrosło do 57% a w 2003 roku zaledwie o 1%. Najwyższe było w 

momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i rok później. Już po roku spadło do 

58%, czyli o 4% mniej niż rok wcześniej. Największy spadek poparcia odnotowano w roku 

2008, kiedy po raz pierwszy według prowadzonego długoletniego badania liczba osób 

niepopierających przewyższyła liczbę popierających o 3%. 

Wg Informacji Pentora RI za wprowadzeniem Euro są ludzie między 40 a 49 rokiem 

życia(56%), ich wykształcenie to minimum średnie, dochód gospodarstwa powyżej 2,5 tys. Są 

to mieszkańcy miast, reprezentanci klasy średniej. 

„ Przeciwnikami wprowadzenia Euro są przede wszystkim reprezentanci starszej generacji, 

osoby w wieku przedemerytalnym (55 proc.) i emerytalnym (59 proc.),  mające wykształcenie 

podstawowe (62 proc.) i zasadnicze zawodowe (57 proc.), o niskich dochodach, nie 
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przekraczających 1,5 tys. zł (60 proc.), mieszkańcy wsi (58 proc.) i ..... miasta stołecznego 

Warszawy (58 proc.), bezrobotni (58 proc.), gospodynie domowe (56 proc.), emeryci (57 

proc.)  pracujący na stanowiskach robotniczych (51 proc.), przedstawiciele klas niższych (62 

proc.) oraz jednostki sklasyfikowane w typologii psychograficznej jako sfrustrowani (58 

proc.), tradycjonaliści (54 proc.) i sceptycy (51 proc.).” 

 

Czy Euro to pieniądz solidny i godny zaufania? 

Źródło: Pentor RI, Financial Survey, styczeń 2001-2008, N=1000 

 Z wyników badań wynika, że poparcie dla wprowadzenia Euro w Polsce zaczęło słabnąć 

(patrz wykres wcześniejszy). Jednak respondenci biorący udział w badaniu i tak uważają, że 

Euro to pieniądz solidny i godny zaufania. Zaufanie to było największe w 2007 roku, 

wynosiło ono 84%. Po roku, czyli w 2008r. zaufanie do Euro spadło do 79%, czyli o 5% w 

porównaniu do roku poprzedniego. Na przestrzeni lat, można wywnioskować, ze Polacy 

zawsze uważali, że Euro to pieniądz solidny i godny zaufania. Notowania między rokiem 

2001 – 2008 nie spadły nigdy poniżej 60%. Do roku 2007 te notowania cały czas rosły, 

dopiero w 2007 roku zaczęło ono spadać. W 2001 poparcie było bardzo małe, ale w 

momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wzrosło ono aż do 82%. 
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Dla kogo Euro? 

Według badań, w bardzo dobrej sytuacji są 

banki po wprowadzeniu wspólnej waluty 

Europejskiej. Największe korzyści miałyby 

odnieść w 2006r, 6% respondentów 

opowiedziało się za samymi korzyściami. Dość 

wysokie notowania miał w roku 2002 i 2008. 

Na przestrzeni lat 52% respondentów uważa, że 

wprowadzenie Euro przyniesie więcej korzyści 

niż strat w roku 2008. Uśredniając wyniki 

korzyści i strat najwięcej korzyści respondenci 

w stosunku do banków uważają, że będzie w 

roku 2008. Najmniejsze było w roku 2003 i 

2004. 

Analizując wyniki korzyści i strat w stosunku 

do gospodarstw domowych i konsumentów, co 

4 osoba(23%) uważa, że odczujemy więcej 

korzyści niż strat. Co dwudziesta osoba sądzi, 

że wprowadzenie wspólnej waluty wiąże się 

wyłącznie ze stratami. Patrząc na całą skalę 

wynika, że średnie notowanie zmieniło się o 

0,3 w porównaniu do roku 2006 i w 2008 roku 

wynosi ono 2,8. 

Źródło: Pentor 

Najwyżej ocenione zostały korzyści, które odczują przede wszystkim duże przedsiębiorstwa i 

korporacje. Ich średnia wyniosła 3,8. O samych korzyściach z wprowadzenia Euro uważa 9% 

bankowców. 68% mówi o przewadze korzyści nad stratami. O 0,4 mniej oceniane są korzyści 

i straty z wprowadzenia Euro dla małych i średnich przedsiębiorstw. 49% respondentów 

uważa, że więcej będzie korzyści z wprowadzenia Euro niż strat. 30% jest zdania, że korzyści 

będą na równi ze stratami. 19% ankietowanych sądzi, że z wprowadzeniem Europejskiej 

waluty wiąże się więcej szkód niż korzyści. 
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Z badań CBOSu wynika, że w roku 2002 64% ankietowanych popiera wprowadzenie Euro, 

przeciw Euro jest 22% ankietowanych. Na początku roku 2007 Euro popiera 44% 

respondentów, a 46% badanych jest przeciw Euro, czyli prawie dwa razy więcej niż w roku 

2002. Pod koniec roku 2008 za wprowadzeniem Euro opowiada się 47% ankietowanych, 

przeciw jest 25% badanych. Z biegiem lat Euro coraz więcej traci w oczach Polaków. 

Z informacji podanych przez CBOS, w raporcie dotyczącym badania „Opinie o 

wprowadzeniu Euro w Polsce” podane jest, że mężczyźni częściej popierają wprowadzenie 

Euro niż kobiety. 54% mężczyzn biorących udział w badaniu popierają, a 40% 

ankietowanych kobiet popiera Euro. W raporcie CBOSu Beata Roguska pisze:  

„ Stosunkowo najwięcej zwolenników wprowadzenia Europejskiej waluty notujemy wśród 

ludzi młodych, mających od 18 do 24 lat (57%), mieszkańców największych miast (60%), 

badanych z wyższym wykształceniem (74%) i relatywnie najlepiej sytuowanych – o 

miesięcznych dochodach per capita powyżej 1500 zł (67%). W grupach społeczno-

zawodowych wejście do strefy Euro popierają przede wszystkim kadra kierownicza i 

inteligencja (69%), pracownicy umysłowi niższego szczebla (69%) oraz właściciele firm 

(64%), a wśród biernych zawodowo –uczniowie i studenci (59%).” 
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Najliczniejszą grupą zwolenników Euro jest elektorat Platformy Obywatelskiej, Euro 

popierają również zwolennicy Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa 

Ludowego. Przeciw wprowadzenia Euro są głównie wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. 

 

 

Z badania przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Publicznej wynika, że 56% 

ankietowanych zdecydowanie wzięłoby udział w referendum. 19% respondentów nie jest do 

końca zdecydowana, jednakże uważa, że wzięłaby udział w referendum. Można więc 

wywnioskować, że 70% respondentów wzięłoby udział w referendum a 19% nie 

uczestniczyłoby w nim, zaś 6% ankietowanych nie ma w tej sprawie zdania. Z informacji 

podanych przez CBOS wynika, iż ankietowani o wykształceniu wyższym częściej wyrażają 

chęć uczestniczenia w referendum. Również częściej udział w referendum popierają osoby, 

które są zwolennikami wprowadzenia Euro, niż przeciwnicy waluty Europejskiej. Z badań 

CBOSu wynika, że większość osób biorących udział w referendum poparłoby wprowadzenie 

Euro w Polsce. 
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Janusz Palikot popiera zorganizowanie referendum dotyczące wprowadzenia Euro w Polsce. 

Uważa, że referendum powinno się odbyć wraz z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 

czerwcu 2009r.  Poseł PO na konferencji prasowej (09.02.2009) powiedział: 

"Będę namawiał liderów Platformy, żebyśmy się zdecydowali na powiązanie wyborów do 

Europarlamentu z referendum w sprawie przyjęcia Euro w Polsce"  

Na konferencji stwierdził, że istnieje jednak wiele powodów, dla których referendum w 

Polsce nie należy przeprowadzać, gdyż trudno jest osiągnąć 50% frekwencję. Tylko raz 

frekwencja, przekroczyła 50%; było to podczas referendum o przystąpienie Polski do Unii 

Europejskiej. 

"Był w to zaangażowany Jan Paweł II, ówczesny Prezydent Aleksander Kwaśniewski, wszyscy 

biskupi i wszyscy święci, cała opozycja i rządząca wówczas koalicja. Wtedy ponad 50 proc. 

frekwencję ledwo udało się zrobić"  

Janusz Palikot uważa, że obecna słaba sytuacja gospodarcza i coraz to większe bezrobocie to 

jedyna sytuacja, w której Polacy wzięli udział w referendum dotyczące przyjęcia Euro.  

"Tym bardziej, że według różnych badań zdecydowana większość analityków i opinii 

publicznej uważa, że bycie w strefie Euro bardzo by Polsce pomogło (…) Trzeba by 

rozmawiać o tym, jak ochronić Polskę przed wzrostem cen i spadkiem wynagrodzeń, jaki kurs 

i mechanizm jest najlepszy, co zrobili w tej sprawie Słowacy, jakie błędy popełnili Niemcy 

itd."  
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Czy, Pana(i) zdaniem, Euro należy wprowadzić…? 

 

Z badań CBOSu, które zostały przeprowadzone przed wprowadzeniem Euro na Słowacji 

wynika, że największe poparcie dla Euro odnotowuje się na Węgrzech zarówno wśród osób, 

które chciałyby tego jak najszybciej, jak i osób, które je popierają. Największa ilość 

przeciwników Euro jest na Słowacji, a tylko o 5% mniej w Polsce. Najmniej przeciwników to 

Węgrzy.  
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A jak było u nich? 

W tym rozdziale mojej pracy zamieszczę wywiad, który przeprowadziłam z osobą, w której 

państwie rząd wprowadził już Euro. Rozmawiałam z Panem Svenem Goldenstein, 

obywatelem Niemiec. Pan Goldenstein ma 30 lat i jest studentem nauk politycznych i 

socjologii. Do Polski przyjechał ze względów osobistych. Wywiad został przetłumaczony z 

języka angielskiego na język polski. Jest wpełni zautoryzowany przez Pana Svena 

Goldenstein. 

Do you think that decision for joining the Euro area by your country was a good or not 

idea, and why? 

S.G.: For me the decision was mostly good. I enjoy the freedom of using the same currency 

when I travel through Europe. I had no "national feelings" or such that made me "miss" the 

"Deutsche Mark" (DM).  

Did the post-accession price change in your country seriously? 

S.G.: The prices did change clearly. Many, if not most of the shops increased their prices. 

They usually said it was to cover their costs for changing their accounting etc. But it certainly 

was also easy to introduce higher prices without people really being able to realise it or to 

protest against it. (Because certainly nobody went though shops with a calculator, comparing 

the prices.) 

Do you think that decision of Euro adoption should be put into a referendum? Would 

people in your country agree to introduce the common currency? 

S.G.: In Germany there was no referendum, because it is not possible on national level. I don't 

know if people would have voted against it, but there were many voices who protested against 

the Euro out of different reasons. In my opinion, such decisions are usually emotionalized in 

the media and people tend to not really inform themselves about objective pro and contra 

arguments. So finally many people are against the Euro, based on short-sighted reasons. Also, 

values like a common European identity that brings people from different countries closer 

together, are not discussed because they are not as measurable as higher prices.  
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Has your financial position changed? 

S.G.: Yes, but that is because of other reasons. I was a student when the Euro was introduced, 

now I am not. 

What benefits of the introduction of Euro did you have? 

S.G.: The freedom of easy traveling. Also a strong currency, which make imported products 

cheaper. (For example US products became effectively much cheaper after the Euro was 

introduced, because the Euro became stronger and stronger compared to the dollar.) 

What losses of a common currency did you have? 

S.G.: higher prices after the introduction. Besides that I can't think of any drawback simply 

because there is a common currency with other countries. 

What effects of the introduction of the Euro in Poland will be for you? How will your 

life change? 

S.G.: But I have hope that the Euro will also make it possible to adjust prices and salaries in 

Poland (especially in Warsaw and other big cities). Because compared to many cities in 

Western European countries, salaries in Warsaw (or Poland) are much, much lower. On the 

other hand prices are often the same. So in the end, people have much less money... 

Poniżej przedstawiam przetłumaczony wywiad z Panem Svenem Goldenstein. 

Czy uważa Pan, że decyzja o przystąpienie Pana kraju do strefy Euro była słuszna, 

dlaczego? 

S.G.: Dla mnie decyzja była głównie dobra. Cieszę się wolnością płynącą z używania tej 

samej waluty, kiedy podróżuję przez Europę. Nie miałem żadnych "narodowych uczuć" lub 

innych, które powodowałaby „tęsknotę” za " Marką Niemiecką" (DM).  

Czy ceny w Pana kraju uległy zmianie po wprowadzeniu Euro, jak bardzo? 

S.G.: Ceny zmieniły się wyraźnie. Dużo, jeżeli nie większość sklepów podwyższyła ceny. 

Sprzedawcy zwykle mówili, że to miało pokryć koszty dla zmiany ich księgowości etc. Ale z 

pewnością było także łatwiej wprowadzić wyższe ceny zanim ludzie mogli to sobie 

uświadomić lub zaprotestować. (Ponieważ oczywiście nikt nie poszedł do sklepu z 

kalkulatorem porównywać ceny). 
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Czy uważa Pan, ze decyzja o wprowadzeniu Euro powinna być poprzedzona 

referendum i czy uważa Pan, że społeczeństwo w Pana kraju wyraziłoby chęć przyj ęcia 

wspólnej waluty? 

S.G.: W Niemczech nie było żadnego referendum, ponieważ to nie jest możliwe na 

narodowym poziomie. Nie wiem, czy ludzie zagłosowaliby przeciw Euro, ale było wiele 

głosów, które protestowały przeciw Euro z różnych powodów. Moim zdaniem, takie decyzje 

są zwykle emocjonalne nagłaśniane w mediach i ludzie nie dążą do tego, aby obiektywnie 

informować o argumentach z i przeciw. Dlatego, wielu ludzi jest przeciw Euro, opierając się 

na krótkowzrocznych powodach. Takie wartości jak wspólna Europejska tożsamość, która 

zbliża ludzi z różnych krajów bliżej, nie jest dyskutowana, ponieważ nie jest tak mierzalna jak 

wyższe ceny.  

Czy Pana sytuacja materialna uległa zmianie? 

S.G.: Tak, ale z innych powodów. Byłem studentem, kiedy Euro zostało wprowadzone, teraz 

nie jestem. 

Jakie korzyści Panu dało wprowadzenie Euro? 

S.G.: Wolność w łatwym podróżowaniu. Również silna waluta, która spowodowała, że 

importowane produkty są tańsze. (Na przykład produkty z USA stały się efektywnie po 

wprowadzeniu Euro, ponieważ Euro staje się silniejsze i silniejsze w porównaniu do dolara). 

Jakie straty dało Panu wprowadzenie Euro? 

S.G.: Wyższe ceny po wprowadzeniu waluty. Poza tym, nie mogę myśleć o jakichkolwiek 

niedociągnięciach, ponieważ mamy wspólną walutę z innymi krajami. 

Jaki wpływ miałoby na Pana wprowadzenie Euro w Polsce? Jak zmieniłoby się Pana 

życie? 

S.G.: Ale mam nadzieję, że Euro sprawi, że ceny i wynagrodzenia w Polsce dostosują się 

(szczególnie w Warszawie i innych dużych miastach), ponieważ w porównaniu do wielu 

miast w Zachodnio Europejskich krajach, pensje w Warszawie (lub w Polsce) są dużo, dużo 

niższe. Z drugiej strony ceny są często takie same. Tak, że na koniec, ludzie mają dużo mniej 

pieniędzy... 
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Opinie ekspertów 

Wywiad przeprowadzony został w dniu 17 lutego 2009r. z Panią Pauliną Kuźniak, głównym 

koordynatorem największej inicjatywy społecznej edukacji ekonomicznej Projekt Euro, 

dotyczącej głownie wprowadzenia Euro w Polsce. Wywiad jest autoryzowany. 

Jedni uważają, że powinniśmy wprowadzić Euro jak najszybciej, inni, ze powinniśmy 

czekać. A kiedy Pani zdaniem powinniśmy przyjąć Euro? 

P.K.: Niestety uważam, ze przegapiliśmy najlepszy moment, kiedy polska gospodarka była w 

dobrej formie i kiedy koszty przyjęcia nowej waluty mógłby być tak naprawdę najmniejsze, a 

skutki najmniej odczuwalne. Teraz w okresie kryzysy należałoby się z tym wstrzymać, 

zresztą będziemy mieć tez zapewne problemy z deficytem budżetowym, a tym samym 

możemy zapomnieć o kryteriach z Masstricht. Rzucanie dat typu 2015, 2018 nie ma tak 

naprawdę żadnych podstaw. Myślę, że teraz jest w miarę oczywiste, że proces może się 

opóźnić, ale warto działać zgodnie z mapą drogową wyznaczoną przez obecny rząd. 

Prezydent podaje odlegle daty, ale nigdy nie podaje argumentów poza sianiem niepokoju i 

wzbudzaniem strachu. Jakby podawanie odległych dat miało odstraszyć tego "potwora", który 

sie czai za rogiem. To nieodpowiedzialne. Euro musimy przyjąć, tak czy inaczej, bo do tego 

zobowiązuje nas traktat. 

Wejście do strefy Euro wiąże się z licznymi korzyściami, powinniśmy więc zmienić 

walutę jak najszybciej, jednakże wiąże się też z licznymi zagrożeniami, może lepiej to 

odłożyć na następne kilka lat? 

P.K .: Jak juz wcześniej wspomniałam odkładanie przyjęcia Euro na późniejszy okres niczego 

tak naprawdę nie zmienia. Koszty będziemy mieli ponieść tak czy inaczej. Na pewno jednak 

jest lepiej przyjąć Europejska walutę, gdy gospodarka sie rozwija i sytuacja ekonomiczna jest 

dobra. Może być to wtedy lepiej odbierane przez opinie społeczna i nie będzie wzbudzać 

takiego strachu. Jedno jest pewne, gdybyśmy juz teraz mieli Euro nasza gospodarka nie 

cierpiałaby tak bardzo z powodu drastycznego obniżenia wartości złotego, z jakim mamy 

teraz do czynienia. 
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Czy uważa Pani, że wprowadzenie Euro w 2012, tak jak planuje rząd jest realne do 

spełnienia wszystkich kryteriów z traktatu z Maastricht? 

P.K.: Może być z tym problem ze względu na kryzys. Obecnie niemal wszystkie Europejskie 

gospodarki maja problem z utrzymaniem w ryzach deficytu budżetowego, bo ważniejsze jest 

wsparcie gospodarki. Przed takim samym dylematem może stanąć Polska. Juz teraz rząd 

szuka oszczędności, ale kto wie czy to wystarczy. Tym samym możemy mieć problem ze 

spełnieniem kryteriów z Maastricht. Ale tak czy inaczej uważam, że rząd robi słusznie nie 

rezygnując ze starań o dołączenie do ERM II jak najszybciej. 

52% respondentów uważa, że ich sytuacja zmieni się na gorsze? Czy naprawdę mają się 

czego obawiać? 

P.K.: Moim zdaniem nie. Bardziej chodzi tu o PR i grę polityczna, niż tak naprawdę o realne 

obawy Polaków. Niestety nasze partie grają stereotypami i próbują wykorzystywać Euro do 

walki politycznej. A to powinno być traktowane jako ponadpartyjny cel. Polacy na przykład 

wierzą, że ich pensje zostaną przeliczone na Euro i oni będą zarabiać mniej niż pozostali 

Europejczycy, podczas gdy produkty będą w takich samych cenach jak w Europie 

Zachodniej. To bzdura. Wszystko zostanie przeliczone po takim samym kursie. Myślę, że 

zamiast siać panikę warto byłoby zaznajamiać Polaków, jak mogą się bronić przed 

nieuczciwymi sprzedawcami, którzy zmianę waluty wykorzystają do podnoszenia cen 

poprzez zaokrąglanie w górę. To właśnie staramy się sie robić w naszej kampanii. Kontrola 

społeczna procesu przyjmowania Euro jest bardzo ważna, to działało na Malcie i Cyprze. 

Czy wprowadzenie Euro wpłynie na rozwój gospodarczy Polski, czy raczej go zatrzyma? 

P.K.: Zdecydowanie wpłynie pozytywnie. Znikną koszty związane z kursami walut i 

zwiększy sie wymiana handlowa. Polskim firmom będzie łatwiej inwestować za granica bez 

podejmowania ryzyka kursowego. 

Dlaczego społeczeństwo obawia się wprowadzenia Euro? 

P.K.: Tak jak juz wspomniałam chodzi o negatywną kampanie prowadzona wokół waluty 

Euro. Partie polityczne wykorzystują też strach do przysporzenia sobie elektoratu. Przoduje w 

tym, niestety, jedna z największych partii, jaką jest PIS. Ale tak naprawdę na pewno zwróciła 

Pani uwagę, że nigdy nie podają oni istotnych argumentów. Być może też Polacy obawiają się 

Euro, bo czuja się biedniejsi od pozostałych mieszkańców Europy, ale moim zdaniem 

powinniśmy wchodzić do Eurolandu z podniesiona głową. 
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Jak Pani zdaniem można kształtować opinię społeczeństwa w sprawie wprowadzenia 

Euro? 

P.K.: Przede wszystkim rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać ... To ciekawy temat, można o 

tym sporo poczytać wiec warto się tą wiedzą dzielić. Służy temu również oczywiście nasza 

kampania, podczas której w większości młodzi ludzie mają okazję porozmawiać z wybitnymi 

specjalistami, którzy zarówno są zwolennikami jak i przeciwnikami Euro i zadać im dręczące 

ich pytania. Trzeba przytaczać przykłady innych krajów: Malty, Cypru, Słowenii. Bacznie tez 

obserwować Słowację. Juz rok temu, gdy było wiadomo, ze Słowacja przyjmie Euro Polska 

straciła na jej rzecz kilka ważnych inwestycji zagranicznych. Inwestorzy nie są skorzy do 

ryzyka związanego z kursem walutowym zwłaszcza w naszym regionie. Problemy 

gospodarcze sąsiadów, głownie Węgier i Ukrainy powodują, że inwestorzy uciekają z Polski 

sprzedając złotego. Tym samym waluta tak bardzo sie osłabia. Dlatego lepiej byłoby dla nas 

być członkiem Eurolandu.  

Jakie działania podejmuje kampania Projekt Euro? 

P.K.: Na chwilę obecną nieco spowolniliśmy działania, ale wciąż organizujemy spotkania z 

ekspertami i wybitnymi znawcami tematu. Jesteśmy na etapie ustalania strategii na kolejne 

miesiące. 

Z badań, które przeprowadziłam wynika, że 74% Polaków obawia się wzrostu cen, czy 

uważa Pani, że ceny faktycznie wzrosną czy to tylko stereotyp? 

P.K.: W pewnym sensie jest takie ryzyko, ponieważ w większości krajów mieliśmy do 

czynienia ze wzrostem cen, kiedy to sprzedawcy wykorzystali zmiany cen do zaokrąglania ich 

w górę. Ważne jest przede wszystkim stosowanie przez jakiś czas podwójnego cennika, czyli 

podawania cen w obydwu walutach. Czy wie Pani, że we Francji w dalszym ciągu ceny są 

podawane we frankach? Dobrze by było gdyby przelicznik był łatwy do zastosowania, czyli 

np. 1EUR = 4PLN, wtedy łatwo byłoby sprawdzać czy sprzedawca nie naciągnął trochę ceny 

w Euro. Można również w kampanii rozdawać małe kalkulatory tak, aby każdy mógł zawsze 

sprawdzić czy cena została podana właściwie i nie jest zaokrąglona. Może powstać specjalne 

biuro, które będzie zbierać informacje o nieuczciwych sprzedawcach i je publikować. 

Informacje oczywiście pochodziłyby od klientów. 
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We Francji był bardzo pokaźny wzrost cen. W momencie wprowadzenia Euro sześć 

franków było warte jedno Euro, bagietka, która kosztowała jednego franka obecnie 

kosztuje jedno Euro. Czy tak drastycznego wzrostu cen możemy się spodziewać także w 

Polsce? 

P.K.: Myślę, ze bardziej zauważalne było to we Włoszech. Ale też przez ten czas te kraje, 

również Francja, znacznie się wzbogaciły. Ceny również wzrosły. Myślę, że nie warto się 

obawiać na zapas i podawać tylko takich przykładów. Być może w Polsce również cos, co 

kosztuje teraz 1 PLN będzie kosztować 1 Euro, ale nie stanie sie to z dnia na dzień. 

Minister Rostowski zapewnia, że ceny wzrosną o 0,3% i jest to nieodczuwalne dla 

konsumenta. A jak Pani uważa? 

P.K.: Nie przeglądałam niestety tych danych wiec nie znam podstaw, na jakich Pan Minister 

tak twierdzi. Być może wynika to z obserwacji w innych krajach. Moim zdaniem ciężko jest 

dokładnie przewidzieć, jaki będzie wzrost cen, bo uważam, że część produktów, zwłaszcza 

tych importowanych ze strefy Euro stanieje. Są konsumenci, którzy nie zauważają nawet 3% 

wzrostu cen, a są tacy, którzy widza 0, 2% wzrost. To bardzo zależy od typu konsumenta, z 

jakim mamy do czynienia, od jego zamożności, od jego świadomości konsumenckiej. 

Czy gdyby Polska przyjęła Euro w momencie, w którym zrobiła to Słowacja, to czy 

łatwiej byłoby nam przetrwać kryzys finansowy? Czy nie stabilna złotówka nie byłaby 

problem? 

P.K.: Myślę, że byłoby nam łatwiej. Kryzys daje sie nam coraz bardzie we znaki, a 

osłabiająca się złotówka coraz bardziej uderza w polskie firmy, które po prostu bankrutują. 

Sytuacja w naszym regionie jest bardzo niestabilna, a nasze rynki nie są tak solidne. Tym 

samym małe zachwianie powoduje wycofywanie sie inwestorów, którzy uciekają od złotego. 

To może w pewnym momencie zagrozić stabilności finansowej państwa, ale myślę, że w tej 

chwili nie jest jeszcze tak źle. Myślę, że Słowacji znacznie łatwiej będzie przetrwać kryzys. 
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Następny wywiad przeprowadziłam z Panem Kamilem Wiszowatym, jednym z 

koordynatorów Projekt Euro, w formie korespondencji e-mailem w dniu 10/02/2009r. 

Czy popiera Pan zmianę polskiej złotówki na wspólną walutę – Euro i dlaczego? 

K.W.: Uważam, że Polska zdecydowanie powinna przystąpić do strefy Euro. Będzie to 

kolejny etap integracji Polski ze strukturą gospodarczą Unii Europejskiej. Euro zapewni 

Polakom bezpieczeństwo ich finansów i stabilność waluty. Polska uniknie takich sytuacji, 

jakiej jesteśmy właśnie świadkami, w której w ciągu pół roku od maja 2008 do lutego 2009 

złoty stracił 45% swojej wartości względem Euro. Oznacza to, że Polak może kupić o 45% 

mniej towarów np. w Niemczech niż mógł to zrobić pół roku temu. Efekt ten zawdzięczamy 

ideologicznej niechęci Prawa i Sprawiedliwości do idei wspólnej waluty. Słowacja, która 

weszło do strefy Euro od 1 stycznia 2009, uniknęła załamania wartości swojej waluty.  

Z badań, które przeprowadziłam wynika, że 74% Polaków obawia się wzrostu cen, czy 

uważa Pan, że ceny faktycznie wzrosną czy to tylko stereotyp? 

K.W.: Faktyczny wzrost cen importowanych towarów możemy zaobserwować w tej chwili, 

kiedy Polska, nie przystępując do strefy Euro w sprzyjającym momencie, de facto zabrała 

swoim obywatelom 45% ich dochodów. Dziś możemy oczekiwać wzrostu cen towarów 

importowanych. Nie ma ekonomicznego uzasadnienia wzrostu cen związanego w wejście do 

strefy Euro. Jeśli gdzieś ceny wzrastały, przeważnie był to psychologiczny efekt, w którym 

przedsiębiorcy podwyższali ceny, ponieważ było takie oczekiwania społeczne i ludzi de facto 

byli w stanie to zaakceptować. 

Jak Pana zdaniem można kształtować opinię społeczeństwa w sprawie wprowadzenia 

Euro? 

K. W.: Trzeba walczyć z mitami. Trzeba tłumaczyć ludziom, że dziś stracili przez zaniechania 

rządu PiS-u. Że ta sytuacja nie może się powtórzyć. Należy jasno tłumaczyć, że nie ma 

ekonomicznego uzasadnienia dla wzrostu inflacji po wejściu do strefy Euro. 
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Poniższy wywiad został przeprowadzony w dniu 18 lutego 2009r. z Panem Grzegorzrm 

Miecugow – polski dziennikarz, wydawca i prezenter programów informacyjnych. Obecnie 

prezenter Faktów TVN i szef wydawców w TVN24. Wraz z Tomaszem Sianeckim jest 

głównym prowadzącym „Szkło Kontaktowe” w TVN24. Laureat Wiktora 2006. Grzegorz 

Miecugow to również wykładowca na wielu uczelniach. 

Prezydent uważa, że wejście do strefy Euro powinno odbyć się w roku 2015 a może i 

nawet 2018. Kiedy Pana zdaniem powinniśmy wprowadzić Euro? 

G.M.: Ja nie wiem, dlatego, że ja nie jestem specjalistą, natomiast jak patrzę na Słowację 

dzisiaj i na nas dzisiaj to widzę, że ich rządzący widzieli dużo lepiej, co jest dobre dla ich 

kraju i może rzeczywiście jest tak, że dzisiaj jest źle, ale na pewno nie jest tak, że nasi 

rządzący nie przegapili czegoś. Niestety przegapili i my dzisiaj mamy tego niedobre skutki, 

tego wszystkiego. Moim zdaniem, wprowadzenie Euro powinno odbyć się jak najwcześniej 

się da. 

Słowacja sześć lat przed przyjęciem Euro podeszła do tego bardzo systemowo i 

rozpoczęła prace nad budowaniem konsensusu społecznego i politycznego wokół tego 

tematu, nad przyjęciem ustaw i rozporządzeń. W tym procesie Słowacja przygotowała 

m.in. takie dokumenty, jak „ Strategia wprowadzenia Euro w Republice Słowackiej. 

Dlaczego Polska nie rozpoczęła jeszcze tak zaawansowanych przygotowań do przyjęcia 

Euro? 

G.M.: Ja myślę, że głównym powodem tego było niezgoda, między, czyli tak zwana porażka 

PO-PIS. Trzeba było w to wchodzić równo z końcem wyborów, czyli gdyby była zgoda na 

poziomie politycznym i w 2006r. zaczęlibyśmy to robić, to pewnie bylibyśmy dzisiaj już w 

końcówce albo nawet podobnie jak Słowacja w Euro. Głównie to zaważyło na tym brak 

zgody, Słowacy mieli jednak zgodę. Słowacy swoja niezgodę przeżyli trochę wcześniej, gdy 

mówiono, że nie wejdą nawet do Unii Europejskiej, bo mieli tam, różne problemy (niedobre 

układy polityczne). Przede wszystkim problemy takiego Prezydenta, który kontestował Unię 

Europejską. Oni jednak to potrafili błyskawicznie nadgonić i gdy ustaliła się zgoda polityczna 

to już potem poszło. 

Z badań, które przeprowadziłam wynika, że 74% Polaków obawia się wzrostu cen, We 

Francji był bardzo pokaźny wzrost cen. W momencie wprowadzenia Euro sześć 

franków było warte jedno Euro, bagietka, która kosztowała jednego franka obecnie 
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kosztuje jedno Euro. Czy tak drastycznego wzrostu cen możemy się spodziewać także w 

Polsce? 

G.M.: Wie Pani, największe wzrosty cen były wtedy, jak w ogóle wchodziło Euro, do 

Niemiec i te pierwsze wejście Euro, ale pozostałe kraje już potem się nauczyły np. na 

Słowacji to były ceny podawane w Euro i koronach od samego początku. My mówimy, że na 

Słowacji podrożało. To dla nas podrożało! Bo złotówka osłabła a dla Słowaków nie. Ale to 

jest takie straszenie po prostu. 

Czy gdyby Polska przyjęła Euro w momencie, w którym zrobiła to Słowacja, to czy 

łatwiej byłoby nam przetrwać kryzys finansowy? Czy nie stabilna złotówka nie byłaby 

teraz dla nas problem? 

G.M.: No pewnie, że tak. Wystarczy popatrzeć, co się dzieje na Słowacji, a co u nas. U nas 

złotówka słabnie 7 gorszy na dobę a na Słowacji jest spokój, stabilnie. Więc oczywiście, że 

byłoby stabilniej i w ogóle połowy tych kłopotów, które mamy by nie było. 

Dlaczego społeczeństwo obawia się wprowadzenia Euro? 

G.M.: Bo politycy nie są w stanie wytłumaczyć … ale wie Pani co? Chyba nie jest aż tak źle, 

bo ja znam też badania, kiedy to nie jest takie niedobre. Takie jak Pani cytuje, że tam 

osiemdziesiąt – siedemdziesiąt procent się boi. Ja znam badanie gdzie prawie połowa uważa, 

że Euro powinno zostać wprowadzone. To wszystko zależy jak zostanie zadane pytanie. Ja 

myślę, że społeczeństwo, które się boi - to boi się, dlatego, że jest umiejętnie straszone. Bo 

np. jest część krajów, które ma po prostu ogromny sentyment do swojej waluty. My dopiero 

uczyliśmy się tego jakby to powiedzieć Szacunku Do Złotego, kiedy nagle złoty był taki silny 

wobec dolara czy wobec Euro i to w ogóle nie jest wstyd mieć złotówkę. Ale to mamy od 

niedawna. Włosi, chociaż lir był słaby to lubili lira. A tacy Niemcy, chociaż trzeba przyznać, 

że Niemcy to chyba najciężej przeżyli. Anglicy się nie pogodzili z tym, że nie będą mieli 

swojej waluty i ją dalej mają. A u nas nie jest ten element emocjonalny tylko strachy. 

Jak według Pana można kształtować opinie społeczeństwa w sprawie wprowadzenia 

Euro? 

G.M.: Przede wszystkim dużo rozmawiając ze społeczeństwem. Wypowiadając się, 

dyskusjami. Szczerze mówiąc dyskusja jest zdominowana takimi tematami, jak to czy 

Minister Czuma oddał długi, no tak to są ważne tematy oczywiście, ale nie, najważniejsze. 

Nasza debata publiczna jest bardzo taka krótka, taka nieważna. 
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Rząd planuje przyjąć Euro do 2012r. Czy Pana zdaniem jest to realny termin? 

G.M .: 2012? Nie, w tej chwili nie. Na pewno nie. 

Kiedy według Pana zdaniem Polska wprowadzi Euro? 

G.M .: Mam nadzieję, że rok później. 2013. 

Dlaczego Prezydent uważa, że to powinien być rok 2015, 2018 a może nawet i 2020. Skąd 

tak odległe daty? 

G.M.: Wie Pani, ja szanuję Premiera za to, że zaczął w ogóle tę dyskusję. Dlatego, że 

wcześniej nikt o tym nie mówił, to mamy takie skutki, jakie mamy. Na szczęście teraz już ta 

dyskusja w sprawie Euro się zaczęła i moim zdaniem od tego już nie ma odwrotu. Natomiast 

Premier Tusk rzucił jakąś datę, ja bym to odłożył, ponieważ rzeczywiście to nie jest najlepszy 

termin. 

W 2012 organizujemy Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, więc to byłby raczej dobry 

termin. Zdecydowanie ułatwilibyśmy zagranicznym kibicom pobyt w Polsce. 

G.M.: Nie, te mistrzostwa nie są najważniejsze, mówiąc szczerze. Dlatego, że wie Pani, 

będzie to Euro i uda nam się to Euro i będzie ok. Natomiast niech to nie będzie rok 2012 na 

wprowadzenie Euro. Niech to będzie tok 2013. I zróbmy to udanie. 

Czy uważa Pan, że Polska już teraz powinna podjąć jakieś działania tak jak Słowacja, 

która ju ż sześć lat przed uchwalała różnego typu ustawy, rozporządzenia, pisała 

dokumenty, strategie wprowadzania Euro? Czy powinniśmy już się tak zacząć 

przygotowywać jak Słowacja sześć lat temu? 

G.M.: Wszystko, co da się zrobić w tej chwili to nic nie robić. Co się da powinniśmy robić, 

dlatego, że nie ma zgody politycznej na to. 

Jeżeli PiS w kolejnych wyborach wygrałby i byłby partią rządzącą, to czy nie uważa 

Pan, że termin wprowadzenia Euro byłby znowu odłożony? 

G.M.: Myślę, że tak. Ale to nie jest raczej możliwe, gdyż wszystko się zmieni podczas 

wyborów prezydenckich. Tak zakładam w tej chwili. Obecnie główną siła polityczną PiS jest 

Prezydent, a wybory prezydenckie już nie długo. 
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Uważa Pan, że wtedy będzie ten moment dla Platformy Obywatelskiej żeby przyjąć 

Euro? 

G.M.: Nie wiem czy dla Platformy, tu wcale nie jestem przekonany. Jeżeli tak dalej pójdzie to 

czy Platforma się utrzyma przez ten kryzys, jako partia wygrana w kolejnych wyborach do 

parlamentu. Jedno jest dla mnie pewne, dzisiaj najbardziej blokujący jest dla mnie Pan 

Prezydent. 

Czy uważa Pan, że powinno być przeprowadzone referendum w sprawie wprowadzenia 

Euro? 

G.M.: Ja jestem zdania, że by się nic nie stało gdyby było przeprowadzone referendum. Nie 

wiem czy byłoby ono wiążące czy też nie. Ale nie stało by się nic strasznego i dla mnie 

mogłoby być referendum. Nie sądzę jednak żeby PiS był w stanie do tego doprowadzić. 

Bardzo dziękuj ę za udział w wywiadzie. 

G.M.: Ja również bardzo dziękuję, do usłyszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diagnoza 

W związku z wprowadzeniem waluty 

obawy społeczeństwa. Polacy obawiaj

to, że stereotyp podwyżek cen jest powszechnie powtarzany przez społecz

Narodowy Bank Polski przedstawia trzy stereotypy dotycz

które zdaniem NBP są nieuzasadnione:

� Wzrost Cen 

� Nie mając Euro nic nie tracimy

� Zanik tożsamości narodowej

Ale czy te trzy obawy są słuszne czy to tylko stereot

 

1. WZROST CEN 

Z badań zleconych przez Komisje 

wzrostu cen. To prawie połowa wszystkich obywateli naszego kraju. Wg NBP obawy 

dotyczące wzrostu cen są nieuzasadnione, gdy

świecie. NBP podaje: 

„Przed wprowadzeniem Euro

przeliczane są wszystkie ceny. Je

który kosztuje dziś cztery złote b

Celsjusza na Fahrenheita nie zmienia temperatury, jak przej

zmienia odległości, tak i zmiana złotego na 

są wyrażone”. 
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Czy po wprowadzeniu 

do Polski euro 

wzrosną ceny?
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zku z wprowadzeniem waluty Europejskiej do Polski wiążą się liczne kontrowersje i 
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Sprzedawcy są zobowiązani przedstawienia ceny zarówno w Euro jak i polskim złotym. 

Powinno to powstrzymać fale oszukiwań konsumentów, wzrosty nie będą miały podłoża 

ekonomicznego a wyłącznie chęć oszukania przez sprzedawcę. Jednak EBC będzie czuwał 

nad podwyższaniem cen, więc takie posunięcia powinny być dość trudne. NBP uważa, że 

ceny wzrosną minimalnie. 

Badania Eurostatu podają, że wzrost inflacyjny w krajach wstępujących do strefy Euro był 

bardzo niewielki. Jednakże z badań opinii publicznych wynika, że ceny wzrosły. Sprzedawcy 

zaokrąglali ceny w górę, a nawet zaczęto je podwyższać do cen, jakie obowiązują w innych 

krajach strefy Euro. 

W wywiadzie Pan Grzegorz Miecugow wzrost cen komentuje tak: Największe wzrosty cen 

były wtedy jak w ogóle wchodziło Euro, do Niemiec i te pierwsze wejście Euro, ale pozostałe 

kraje już potem się nauczyły np. na Słowacji to były ceny podawane w Euro i koronach od 

samego początku. My mówimy, że na Słowacji podrożało. To dla nas podrożało! Bo złotówka 

osłabła a dla Słowaków nie. Ale to jest takie straszenie po prostu.” 

 

2. WPROWADZENIE EURO NIC NAM NIE DAJE 

Nie wstępując do wspólnej strefy walutowej, nic nie tracimy. To kolejny stereotyp 

powtarzany przez Eurosceptyków. Dania, Szwecja i Wielska Brytania nie wprowadziły Euro, 

a mimo tego bardzo szybko się rozwijają. Eurosceptycy uważają, że wspólna waluta nie ma 

wpływu na rozwój państwa, a nawet przeszkadza temu. Niestety Polska nie jest tak bogatym 

krajem jak Wielka Brytania, Szwecja i Dania. Polsce jest potrzebne wprowadzenie Euro i jest 

to prawdziwa szansa do rozwoju Polski. Wystarczy popatrzeć na wymienione przeze mnie w 

pierwszej części pracy korzyści z przyjęcia wspólnej waluty, są one dość pokaźne.  

Eurosceptycy uważają, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej było bezsensowne. A 

jednak obecność Polski w wspólnocie Europejskiej dało nam szanse na rozwój, poprzez 

chociażby dotacje. Członkowstwo Polski w Unii Europejskiej daje nam liczne korzyści. 
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3. OSŁABIENIE TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ 

Kolejnym i ostatnim problemem, jaki przedstawię jest zanik tożsamości narodowej poprzez 

wprowadzenie wspólnej waluty.  

Polacy to naród przywiązany do tradycji. Ciężko będzie się przyzwyczaić, że waluta, która 

towarzyszy nam od dawna zostanie wymieniona na wspólną walutę krajów członkowskich 

Unii Europejskich. Zwłaszcza jeżeliby tu patrzeć na ciężką drogę do odzyskania wolności. 

Cofając się do ciężkich czasów w Polskiej historii do rozbiorów państwa przez kraje 

sąsiadujące (Rosja, Królestwo Pruskie, Austrię) w latach 1772-1775r. a tym samym 

zniknięcie Polski z mapy Europy na 123 lata. Dopiero w 1918r. Polska odzyskała 

niepodległość. Następnie II Wojna Światowa, trwająca od 1939 do 1945r., która jeszcze 

bardziej umocniła nasze przywiązanie do państwa i ukazała nasz patriotyzm. Wprowadzenie 

Stanu Wojennego 12/13 grudnia 1981- 22 lipca 1983, przez ograniczanie praw obywatelskich 

i odzyskanie ich na mocy Porozumienia Okrągłego Stołu 6 luty – 5 kwiecień 1989r. 

Uzyskano: wolne wybory do Senatu, i częściowo wolne do sejmu, demokratyczny ustrój 

państwa, pluralizm polityczny, legalizację NSZZ „Solidarności”, wolność słowa, gospodarkę 

rynkową. Polska i naród polski wyjątkowo dużo przeszły w drodze do odzyskania pełnej 

wolności. Jesteśmy narodem przywiązanym do tradycji, kultury oraz tradycji chrześcijańskiej.  

Już samo przystąpienie do Unii Europejskiej wywoływało głosy, że utracimy tożsamość 

narodową. A jednak 77% społeczeństwa w referendum opowiedziało się za wstąpieniem 

Polski do Wspólnoty Europejskiej, przeciw było 23% społeczeństwa.  Z perspektywy czasu 

decyzja ta była niewątpliwie słuszna. Dało nam to ogromną szansę na rozwój państwa. Tak 

samo wielką szansę daje nam przystąpienie do Unii Gospodarczo Walutowej. Poprzez 

wprowadzenie Euro umocni się nasza tożsamość Europejska. Nie sądzę, żeby zmiana waluty 

osłabiła naszą tożsamość narodową. Euro to tylko środek płatniczy służy tylko wymianie. 

Grzegorz Miecugow nasze emocjonalne przywiązanie do złotego komentuje tak: „(…) jest 

część krajów, które ma po prostu ogromny sentyment do swojej waluty. My dopiero uczyliśmy 

się tego jakby to powiedzieć Szacunku Do Złotego, kiedy nagle złoty był taki silny wobec 

dolara czy wobec Euro i to w ogóle nie jest wstyd mieć złotówkę. Ale to mamy od nie dawna. 

Włosi, chociaż lir był słaby to lubili lira, a tacy Niemcy, chociaż trzeba przyznać, że Niemcy 

to chyba najciężej przeżyli. Anglicy się nie pogodzili z tym, że nie będą mieli swojej waluty, i 

ją dalej mają. A u nas nie jest ten element emocjonalny tylko strachy.” 

 



 

Kiedy wprowadzić Euro

Wydaje się większym problemem

Euro, ale bardziej pytanie, kiedy to zrobi. Podpisuj

do wprowadzenia Euro, tak wi

terminu, w jakim Polska powinna to zrobi

Rząd, inną Prezydent a jeszcze inn

Z wyników badań, które przeprowadziłam wynika, 

zostało wprowadzone do roku 2012, jednak tylko o 4% mniej uwa

wprowadzone po roku 2012. Tak, wi

podzielone. 

Poniżej przedstawiam rysunek satyryczny Pana Szczepana Sadurskiego, który postanowiłam 

omówić i skomentować. 

Obrazek przedstawia dwie osoby, jedna cieszy si

się, bo przecież mistrzostwa miały by

nawiązuje do pomysłu połączenia tych dwóch przedsi

bardzo dobrze chcąc wprowadzi

mistrzostw i obsługę obcokrajowców. Przede wsz

walutowa w kantorach. Mogliby od razu dokonywa

zmian kursu byłaby wyeliminowana. Tak jak głosi hasło kampanii Projekt 

EURO!!  
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Euro? 

kszym problemem, nie pytanie czy Polska wyrazi zgodę

, ale bardziej pytanie, kiedy to zrobi. Podpisując Traktat z Maastricht zobowi

, tak więc jest to jedynie kwestia czasu. Jednak nie ma 

terminu, w jakim Polska powinna to zrobić. Inną wizję, co do terminu wprowadzenia 

a jeszcze inną niezależni ekonomiści. 

, które przeprowadziłam wynika, że 42% Polaków, chciałaby 

zostało wprowadzone do roku 2012, jednak tylko o 4% mniej uważa, że Euro

wprowadzone po roku 2012. Tak, więc społeczeństwo polskie jest również

ej przedstawiam rysunek satyryczny Pana Szczepana Sadurskiego, który postanowiłam 

 

Obrazek przedstawia dwie osoby, jedna cieszy się z Euro w 2011 a druga osoba zastanawia 

 mistrzostwa miały być w roku 2012. Sytuacja przedstawiona na obrazku 

ączenia tych dwóch przedsięwzięć. Moim zdaniem Rz

c wprowadzić Euro w roku 2012. Bardzo ułatwiłoby to ju

 obcokrajowców. Przede wszystkim nie musiałaby ich dotyczy

walutowa w kantorach. Mogliby od razu dokonywać płatności w Euro. Niepewno

zmian kursu byłaby wyeliminowana. Tak jak głosi hasło kampanii Projekt 

, nie pytanie czy Polska wyrazi zgodę na wprowadzenie 

c Traktat z Maastricht zobowiązaliśmy się 

jest to jedynie kwestia czasu. Jednak nie ma zgody, co do 

, co do terminu wprowadzenia Euro ma 

chciałaby żeby Euro 

Euro powinno zostać 

stwo polskie jest również niezdecydowane i 

ej przedstawiam rysunek satyryczny Pana Szczepana Sadurskiego, który postanowiłam 

w 2011 a druga osoba zastanawia 

Sytuacja przedstawiona na obrazku 

. Moim zdaniem Rząd postępuje 

w roku 2012. Bardzo ułatwiłoby to już samą realizację 

ystkim nie musiałaby ich dotyczyć wymiana 

Niepewność, co do 

zmian kursu byłaby wyeliminowana. Tak jak głosi hasło kampanii Projekt Euro: EURO NA 



 

Satyryk, który tworzył ten rysunek na

co do terminu wprowadzenia Euro

Posłowie PiS wypowiadali się

roku 2013. Mówili oni również

na rok 2012. 

Zdaniem obecnego Premiera Donalda Tuska: 

realistyczne i będziemy gotowi przygotowa

Zdaniem obecnego Prezydent

zjawiskiem przedwczesnym, korzy

społeczeństwo odczułoby jedynie negatywne skutki wprowadzenia 

Minister finansów Jacek Rostowski w Sejmie 23.01.2009r. powiedział:

uda się przystąpić do strefy Euro

miała Euro, Polacy uzyskaliby dost

konsumpcję"  

Uważam, że Euro powinno zosta

powinniśmy starać się spełnić jak najszybciej i ubiega

Powinniśmy przyjąć plan działania i zrobi

przygotowani społecznie i gospodarczo w pełnej zgodzie polity

i przysporzyć korzyści z wprowadzenia 
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Satyryk, który tworzył ten rysunek na myśli miał ostatnie sytuacje, które dotyczyły dyskusji, 

Euro w Sejmie. 

 

Posłowie PiS wypowiadali się, że z wprowadzeniem Euro trzeba poczeka

roku 2013. Mówili oni również, że Rząd niedługo zacznie się wycofywać

a Donalda Tuska: "(…) przyjęcie Euro do 2012 roku jest 

dziemy gotowi przygotować kraj na przyjęcie wspólnej waluty."

Prezydenta Lecha Kaczyńskiego przyjęcie Euro do ro

zjawiskiem przedwczesnym, korzyści z tego tytułu, mieliby tylko ci najbogatsi. Biedniejsze 

stwo odczułoby jedynie negatywne skutki wprowadzenia Euro. 

Minister finansów Jacek Rostowski w Sejmie 23.01.2009r. powiedział: „Wierz

Euro 1 stycznia 2012 roku”, dodał również, że 

, Polacy uzyskaliby dostęp do taniego kredytu zarówno na inwestycje, jak i 

powinno zostać wprowadzone jak najszybciej. Kryteria z Maastricht 

 spełnić jak najszybciej i ubiegać się do przystąpienie do strefy ERM II. 

 plan działania i zrobić wszystko, aby go zrealizowa

przygotowani społecznie i gospodarczo w pełnej zgodzie politycznej możemy odnie

ci z wprowadzenia Euro w Polsce. 

li miał ostatnie sytuacje, które dotyczyły dyskusji, 

trzeba poczekać, co najmniej do 

 wycofywać ze swoich planów 

do 2012 roku jest 

cie wspólnej waluty." 

do roku 2013 jest 

by tylko ci najbogatsi. Biedniejsze 

„Wierzę, że Polsce 

ż że "Gdyby Polska już 

p do taniego kredytu zarówno na inwestycje, jak i 

yteria z Maastricht 

pienie do strefy ERM II. 

 wszystko, aby go zrealizować. Dobrze 

żemy odnieść sukces 
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Rozwiązanie problemu 

Problemem, co do wprowadzenia wspólnej Europejskiej jednostki monetarnej są stereotypy, 

takie jak: 

� Wzrost cen 

� Nie wprowadzając Euro nic nie tracimy 

� Zanik tożsamości narodowej 

� Termin, co do kwestii wprowadzenie Euro 

Wzrost cen - z własnych badań, które przeprowadziłam wynika, że 74% ankietowanych 

uważa, że ceny wzrosną. Są różne źródła, które różnie podają, co do kwestii wzrostu cen. 

Jednakże te najbardziej wiarygodne (ekonomiści, ministrowie etc.) podają, że ceny nie 

wzrosną, a jeżeli już byłyby jakieś podwyżki to w skali nieodczuwalnej dla konsumenta. 

Najlepszym ostatnim przykładem na brak wzrostu cen jest Słowacja, która w 2009r. 

wprowadziła Euro. 

W Niemczech konsumenci odczuli wzrost cen, gdyż sprzedawcy ponosili ceny tłumacząc się 

wzrostem kosztów własnych np. koniecznością zmiany księgowości. Podwyżki te jednak nie 

miały uzasadnienia ekonomicznego.  

Paulina Kuźniak proponuje następujące rozwiązanie tego problemu: 

„ (…)Ważne jest przede wszystkim stosowanie przez jakiś czas podwójnego cennika, czyli 

podawania cen w obydwu walutach. Czy wie Pani, że we Francji w dalszym ciągu ceny są 

podawane we frankach? Dobrze by było gdyby przelicznik był łatwy do zastosowania, czyli 

np. 1EUR = 4PLN, wtedy łatwo byłoby sprawdzać czy sprzedawca nie naciągnął trochę ceny 

w Euro. Można również w kampanii rozdawać małe kalkulatory tak, aby każdy mógł zawsze 

sprawdzić czy cena została podana właściwie i nie jest zaokrąglona. Może powstać specjalne 

biuro, które będzie zbierać informacje o nieuczciwych sprzedawcach i je publikować. 

Informacje oczywiście pochodziłyby od klientów.” 

Moim zdaniem jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ społeczeństwo będzie mogło samo 

się przekonać, że ceny się nie zmieniły w wyniku wprowadzenia Euro. 

Nie wprowadzając Euro nic nie tracimy - nic bardziej mylnego. Tracimy, nawet bardzo dużo. 

Skala korzyści jest wprost nieproporcjonalna, do skali zagrożeń. Tak więc warto rozpatrywać 

tę kwestię w skali niezrealizowanych przez Polskę możliwości i korzyści. 
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Trzecią obawą jest zanik tożsamości narodowej. Nie sądzę, żeby przez wprowadzenie waluty 

Euro nastąpił proces zanikania tożsamości narodowej. Euro to tylko środek płatniczy. Zmiana 

waluty nie może przyczynić się do zaniku tożsamości narodowej. 

Co do terminu wprowadzenia Euro pojawia się wiele kontrowersji. Z jednej strony, im 

szybciej wprowadzimy Euro tym bardziej pokaźne będą korzyści z wprowadzenia 

Europejskiej waluty. Z drugiej strony wprowadzenie Euro wiąże się też z pewnymi 

zagrożeniami.  

Jednak poważną przeszkodą dla Rządu jest obecna sytuacja polityczna. Aby waluta została 

zmieniona niezbędna jest zmiana w tej kwestii w konstytucji. Żeby konstytucja została 

zmieniona potrzebna niezbędna jest zgoda 2/3 posłów na Sali sejmowej. Premier Donald Tusk 

przyznał, że jedyna partią opozycyjną, która popiera plan rządu w sprawie Euro jest Sojusz 

Lewicy Demokratycznej. Prawo i Sprawiedliwość całkowicie nie zgadza się z planem rządu 

Donalda Tuska. 

Profesor Leszek Balcerowicz uważa, że „ Przeszkody ekonomiczne są mniejsze niż przeszkody 

polityczne. Z ekonomicznego punktu widzenia przy dobrej polityce gospodarczej możemy 

spełnić kryteria z Maastricht, przypominam obniżyć inflację, mieć niższy deficyt. Natomiast 

przypomnę, że główną przeszkodą jest, jak rozumiem, konieczność zmiany konstytucji. Do 

tego potrzeba jest zgody opozycji, której nie widać. No bez zmiany konstytucji nie możemy 

wejść, także to jest głównie bariera polityczna.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Problem niestabilności polskiej złotówki

Od września 2008r. polska złotówka traci na warto

4,69 zł i była to najwyższa stawka od pi

złotówka to utrapienie tysięcy Polaków, którzy pos

sytuacji są jedyni eksporterzy.

Pomogłaby też wspólna polityczna deklaracja o 

przyjęcie Euro w Polsce. Problem w tym, 

nie są. 

Gdybyśmy teraz mieli Euro

kursowe i wzrost opłat kredytowych w obcych walutach.

Gdyby Polska przyjęła Euro

miałby miejsce wzrost cen, jednak kryteria z Maastricht i okres 

przed wprowadzeniem Euro tzw. ERM II zapobiega wysokiej 

inflacji i wzrostowi cen. 

Już niedługo zostanie wydany nowy raport Narodowego Banku 

Polskiego dotyczący korzyści i kosztów z przyj

Autorzy raportu już zapowiadaj

Euro będzie o wiele kosztowniejsze ni

Petr Oczko były koordynator do spraw wprowadzenia 

Premiera Mirka Topolanka. 12/02/2009r. Petr Oczko powiedział:
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ci polskiej złotówki 

nia 2008r. polska złotówka traci na wartości. W dniu 04/02/2009r. 

sza stawka od pięciu lat, frank szwajcarski kosztował 3,15zł. Słabn

złotówka to utrapienie tysięcy Polaków, którzy posiadają kredyty walutowe. W dobrej 

 jedyni eksporterzy. 

Grzegorz Miecugow wahania kursowe 

komentuje tak: „Wystarczy popatrze

dzieje na Słowacji, a co u nas. U nas złotówka 

słabnie 7 gorszy na dobę, a na Słowacji jest 

spokój, stabilnie. Więc oczywi

stabilniej i w ogóle połowy tych kłopotów, które 

mamy by nie było.” 

Ekonomiści są zgodni, że tak gwałtowne 

wahania kursowe mogłoby wyeliminowa

dopiero przyjęcie przez Polskę

 wspólna polityczna deklaracja o zgodzie na 

w Polsce. Problem w tym, że politycy zgodni 

Euro wyeliminowałoby to wahania 

kursowe i wzrost opłat kredytowych w obcych walutach. 

Euro w momencie wysokiej inflacji 

wzrost cen, jednak kryteria z Maastricht i okres 

tzw. ERM II zapobiega wysokiej 

 niedługo zostanie wydany nowy raport Narodowego Banku 

ści i kosztów z przyjęcia Euro. 

 zapowiadają, że pozostanie poza strefą 

dzie o wiele kosztowniejsze niż przyjęcie Euro. 

Petr Oczko były koordynator do spraw wprowadzenia Euro w Czechach w gabinecie 

a Mirka Topolanka. 12/02/2009r. Petr Oczko powiedział: 

ci. W dniu 04/02/2009r. Euro kosztowało 

ciu lat, frank szwajcarski kosztował 3,15zł. Słabnąca 

 kredyty walutowe. W dobrej 

Grzegorz Miecugow wahania kursowe 

Wystarczy popatrzeć, co się 

dzieje na Słowacji, a co u nas. U nas złotówka 

ę, a na Słowacji jest 

c oczywiście, że byłoby 

połowy tych kłopotów, które 

że tak gwałtowne 

wahania kursowe mogłoby wyeliminować 

cie przez Polskę Euro.  

w Czechach w gabinecie 
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„ Za trzy lata Czesi będą prawdopodobnie zazdrościć Polakom Euro tak samo, jak już teraz 

zazdroszczą go Słowakom. Podczas gdy Polska ma już nakreśloną mapę dojścia do strefy 

Euro, Czesi nie wiedzą nawet, w którym roku mieliby rozstać się ze swoją koroną.” 

Zdecydowana większość Polaków popiera wprowadzenie Euro, w szczególności 

przedsiębiorcy. Wzorcem dla nich jest Słowacja, gdzie bariery w handlu międzynarodowym 

zostały zlikwidowane a firmy są zadowolone ze stabilnej waluty. 

Szef gabinetu Premiera Sławomir Nowak po spotkaniu Donalda Tuska z przedstawicielami 

SLD powiedział: 

"Rząd i SLD potwierdziły potrzebę konsekwentnego i szybkiego zmierzania do Euro. Z dużym 

zrozumieniem SLD odnosi się do trzymania w ryzach deficytu budżetowego 18 mld złotych"  

Uważam, że idealnym terminem, aby wprowadzić Euro jest rok 2012. Jest to dobry czas, gdyż 

powinno udać się nam spełnić wszystkie kryteria z Maastricht.  

Im prędzej wprowadzimy Europejską walutę, tym większe osiągniemy korzyści z tego tytułu. 

Tak, więc nie opłaca nam się zwlekać skoro i tak kiedyś to zrobimy… tylko, że odczujemy o 

wiele mniej pozytywnych aspektów z wprowadzenia Euro w Polsce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan wprowadzenia Euro przyjęty przez rząd. 
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Droga do Euro została przyjęta przez Rząd 28 października 2008: 

Etap I - przygotowujemy się do wprowadzenia złotego do systemu ERM II 

• Powołanie pełnomocnika rządu ds. koordynacji przygotowań do Euro oraz grup 

roboczych między różnymi instytucjami 

• aktualizacja polskiej drogi dochodzenia do Euro - dokumentu, który przekazujemy stronie 

Unijnej 

Listopad-grudzień 2008 

• prace analityczne grup roboczych: problemy makroekonomiczne, kwestia zmiany 

konstytucji, sprawy techniczne, komunikacja społeczna itp. 

Grudzień 2008 

• publikacja raportu NBP nt. konsekwencji wejścia Polski do strefy Euro 

I kw. 2009 

• powstaje Narodowy Plan Wprowadzenia Euro, powołany zostaje Narodowy Komitet 

Koordynacyjny ds. Euro 

• początek procedury zmian w konstytucji 

• podpisanie porozumienia o partnerstwie z Komisją Europejską 

I połowa 2009 

• negocjacje Min. Finansów i NBP z instytucjami UE w sprawie wprowadzenia złotego do 

ERM II. To przedsionek Euro, w którym musimy przebywać minimum dwa lata. W tym 

czasie musimy udowodnić, że złoty jest walutą stabilną - bank centralny będzie zobowiązany 

do utrzymania kursu Euro możliwie blisko ustalonego kursu parytetowego (ale to jeszcze nie 

jest ostateczny kurs wymiany złotego na Euro), dopuszcza się wahania w górę i w dół, do tej 

pory było to plus/minus 15 proc. 

Uwaga: zmiana konstytucji na tym etapie nie jest formalnym warunkiem wejścia do ERM II, 

ale jest konieczna do zminimalizowania ryzyka niestabilności kursu złotego. 

Etap II - jesteśmy w ERM II, czekamy na decyzję ministrów finansów UE 
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I połowa 2009 

• włączenie złotego do ERM II 

• wybór scenariusza sposobu wprowadzenia Euro do obiegu 

• początek kampanii informacyjnej nt. Euro (przy wsparciu Komisji Europejskiej i EBC) 

II połowa 2009 

• decyzja w sprawie wzoru polskich monet Euro 

II połowa 2010 

• przygotowanie projektów przepisów dotyczących wprowadzenia Euro (w tym tzw. ustawy 

ramowej) 

IV kw. 2010 

• porozumienie z sektorem detalicznym i bankowym o niewykorzystywaniu zmiany waluty 

do nieuczciwych praktyk cenowych 

Maj 2011 

• raporty o konwergencji opracowane przez Komisję Europejską i EBC 

Połowa 2011 

• rada ministrów finansów UE zgadza się, byśmy weszli do strefy Euro i posługiwali się 

wspólną walutą 

• rada ministrów finansów UE decyduje o ustaleniu nieodwołalnego kursu wymiany złotego 

na Euro 

Etap III - mamy zgodę na wejście do strefy Euro, przygotowujemy się do wycofania 

złotego niezwłocznie po ustaleniu kursu wymiany 

• początek obowiązkowego okresu podawania cen w złotych i Euro oraz monitorowania 

praktyk cenowych w handlu, bankowości itd. 

 

Do końca 2011 
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• produkcja monet Euro z polską stroną narodową 

• zaopatrzenie banków w banknoty i monety Euro 

• ostatni etap przestawiania na Euro systemów informatycznych, księgowych itd. 

Grudzień 2011 

• sprzedaż małych zestawów banknotów i monet Euro małym przedsiębiorstwom i 

obywatelom RP 

• przygotowanie bankomatów i terminali płatniczych do przestawienia na Euro 

Etap IV - wycofujemy złotego, wprowadzamy Euro 

1 stycznia 2012 

• przystąpienie Polski do strefy Euro 

• wprowadzenie banknotów i monet Euro do obiegu 

I kw. 2012 

• bardzo intensywna kampania informacyjna w mediach nt. praktycznych aspektów wymiany 

złotego na Euro 

6 miesięcy od wprowadzenia Euro 

• obowiązkowy okres podwójnego podawania cen w złotych i Euro 

6-12 miesięcy od wprowadzenia Euro 

• nieobowiązkowy, ale zalecany okres podwójnego podawania cen w złotych i Euro 

Do ustalenia 

• okres podwójnego obiegu złotego i Euro 

• okres bezpłatnej wymiany banknotów i monet złotowych na Euro 

Źródło: Gazeta Wyborcza 
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Sławomir Skrzypek, prezesem NBP w wywiadzie dla Newsweeka na pytanie, „ Jaki jest 

naprawdę pana pogląd na wprowadzenie Euro?” Odpowiada: 

„ Długofalowo i pod pewnymi warunkami wejście do strefy Euro jest korzystne. Przyszłość 

świata to przyszłość kilku najważniejszych stref walutowych. Pytanie brzmi jednak nie czy, ale 

kiedy wspólna waluta? Słowacja sześć lat przed przyjęciem Euro podeszła do tego bardzo 

systemowo i rozpoczęła prace nad budowaniem konsensusu społecznego i politycznego wokół 

tego tematu, nad przyjęciem ustaw i rozporządzeń. W tym procesie Słowacja przygotowała 

m.in. takie dokumenty, jak „ Strategia wprowadzenia Euro w Republice Słowackiej”. Ta 

ogromna praca jeszcze przed nami” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

58

Podsumowanie 

Podsumowując, moim zdaniem Euro wprowadzić jak najszybciej. Niestety na dzień dzisiejszy 

nasze przygotowania do Euro nie są tak wyraźne i profesjonalne jak chociażby Słowacji. 

Gdybyśmy dzisiaj posiadali stabilny kurs złotego, czy stabilną inflację nie mielibyśmy 

takiego problemu z kredytami w obcych walutach i łagodniej odczulibyśmy skutki kryzysu 

finansowego. Rząd powinien skrupulatnie realizować plan wprowadzenia Euro do 2012r. Aby 

proces wprowadzania Euro przebiegał profesjonalnie, należałoby wprowadzić podobne 

dokumenty jakie wprowadziła Słowacja, dzięki temu uniknęła podwyżek cen, a 

wprowadzenie Euro okazało się sukcesem. 

Należałoby upowszechnić i spopularyzować kampanie dotyczące wprowadzania Euro w 

Polsce, aby polskie społeczeństwo było bardziej poinformowane i żeby zdało sobie sprawę, że 

wprowadzenie Euro niesie za sobą głównie korzyści, to szansa na rozwój kraju. 

Dużą rolę odgrywają lekcje WOSu w szkle, na których młodzież poznaje konkretne zalety 

wprowadzenia Euro. W prowadzonych dyskusjach może rozwiać swoje wątpliwości, obawy 

lub zwyczajnie zapoznać się obiektywnie z tematem..  

W momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w moim Gimnazjum został 

utworzony Klub Europejski, gdzie uczniowie poznawali korzyści i zagrożenia związane ze 

wstąpieniem Polski do UE. Warto byłoby pomyśleć również o poszerzeniu edukacji na lekcji 

WOSu, również w sprawie Euro. Dobrym krokiem do uświadomienia młodzieży jest 

tworzenie takich klubów jak w przypadku wstąpienia do Unii Europejskiej. 

Przystąpienie do Unii Europejskiej również wiązało się z korzyściami, ale też zagrożeniami. 

Jednak zdecydowana większość społeczeństwa jest zadowolona z wejścia Polski do UE. 

Sądzę, że tak samo będzie z wprowadzeniem Euro. Dlatego moim zdaniem pomóc mogą 

kampanie informacyjne, aby uświadomić społeczeństwo, czym tak naprawdę jest Euro i czego 

możemy się spodziewać, gdy wprowadzimy wspólną walutę. 

Działania, jakie zostały podjęte, to między innymi powstanie organizacji i kampanii 

społecznych. Do największych w Polsce inicjatyw edukacji ekonomicznej należy Projekt 

Euro. Celem kampanii jest promocja przyjęcia Europejskiej jednostki monetarnej. Głównym 

organizatorem projektu jest Fundacja Projekt Polska wraz ze Stowarzyszeniem Młode 
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Centrum. W projekcie uczestniczą też niektóre organizacje pozarządowe. Patronami projektu 

jest Dariusz Rossati i Janusz Lewandowski. 

Główni koordynatorzy Projektu Euro uważają: 

„Wspólna waluta zapewni stabilizację i bezpieczeństwo dla naszych pieniędzy. Pozwoli na 

swobodne gospodarowanie, podróżowanie i uczestniczenie Polaków we wspólnej 

Europejskiej rodzinie. Przyjęcie przez Polskę waluty Euro, będzie kolejnym milowym krokiem 

na naszej drodze ku osiągnięciu Europejskich standardów życia przez obywateli Polski. 

Jednocześnie będziemy prowadzić kampanię informacyjną zapobiegającą sztucznemu 

podnoszeniu cen po wstąpieniu Polski do strefy Euro.” 

Hasłem kampanii jest „EURO NA EURO!!!” Projekt Euro zakłada, że Euro powinno zostać 

wprowadzone w roku 2012, a jest to odpowiedni moment gdyż właśnie w tym roku 2012 

Polska wraz z Ukrainą jest organizatorem Mistrzostw Europy w piłce nożnej. 

Według Pana Grzegorza Miecugowa kształtowanie opinii publicznej wśród społeczeństwa 

można uczynić poprzez: „Przede wszystkim dużo rozmawiając ze społeczeństwem. 

Wypowiadając się, dyskusjami”. Pani Paulina Kuźniak uważa podobnie: „Przede wszystkim 

rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać... To ciekawy temat, można o tym sporo poczytać wiec 

warto się ta wiedza dzielić. Służy temu również oczywiście nasza kampanii, podczas której w 

większości młodzi ludzie moja okazje porozmawiać z wybitnymi specjalistami, którzy zarówno 

są zwolennikami jak i przeciwnikami Euro i zadać im dręczące ich pytania. Trzeba przytaczać 

przykłady innych krajów: Malty, Cypru, Słowenii. Bacznie tez obserwować Słowację. Juz rok 

temu, gdy było wiadomo, ze Słowacja przyjmie Euro Polska straciła na jej rzecz kilka 

ważnych inwestycji zagranicznych. Inwestorzy nie są skorzy do ryzyka związanego z kursem 

walutowym zwłaszcza w naszym regionie. Problemy gospodarcze sąsiadów głównie Węgier i 

Ukrainy powodują, ze inwestorzy uciekają z polski sprzedając złotego. Tym samym waluta tak 

bardzo się osłabia. Dlatego lepiej byłoby dla nas być członkiem Eurolandu.” 

W pełni zgadzam się z tymi wypowiedziami. Powinniśmy podjąć szeroką edukację polskiego 

społeczeństwa dotyczącą wprowadzenie Euro. Przede wszystkim upowszechnienie tematu 

Euro, przedstawieniu, jakie korzyści płyną z Euro oraz jakie mogą być zagrożenia. Dlatego 

należy kształcić i informować społeczeństwo o problemie. Dobrym sposobem na 

informowanie społeczeństwa jest organizacja licznych debat, spotkań ze specjalistami, które 

pozwoliłyby poznać wszystkie aspekty związane z wprowadzeniem Euro. Naturą ludzką jest, 

że człowiek boi się tego, czego nie zna. 



   

 

60

Głównie Polacy obawiają się standardowych mitów związanych z Euro, ale mogą czerpać z 

doświadczeń z innych państw. Każdy kraj na swój własny sposób przeżywał wprowadzenie 

Euro. Z biegiem lat państwa coraz lepiej radziły sobie z obcą walutą. W najgorszej sytuacji 

były państwa, które na początku, jako pierwsze wprowadzały Euro.  

Szkoda tylko, że dziś mamy problemy z wahaniami kursowymi, słabą złotówką. W 

momencie, w którym te problemy się zaczęły Rząd od razu rozpoczął dyskusję dotyczącą 

wprowadzenia Euro. Miejmy nadzieję, że ta słaba złotówka przyśpieszy wprowadzenie Euro 

w naszym kraju.  

Straciliśmy najlepszą chwilę na wprowadzenie Euro, trzeba było się przygotowywać w 

momencie przystąpienia do Unii Europejskiej, tak jak zrobiła to Słowacja. Niestety przyjdzie 

nam poczekać jeszcze trochę na Euro i oby tylko do 2012. 

 

„ Wejście do strefy Euro – najlepsze lekarstwo na 
kryzys” – J. Rostowski, Minister Finansów. 
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Możliwość wglądu do oryginalnego zapisu wszystkich wywiadów zamieszczonych w 

pracy, jak i wszystkich wykonanych przeze mnie ankiet. 


