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Historia EURO 

 
     Integracje krajów europejskich zapoczątkował Robert Schuman, były 
premier Francji, który w 1950 r. zaproponował połączenie europejskich 
zasobów węgla i stali.  
     Kolejnym sygnałem w procesie integracji był rok 1958 kiedy to na 
mocy Traktatów Rzymskich powstała Europejska Wspólnota 
Gospodarcza (EWG). Liczyła ona początkowo 6 członków, by w końcu 
osiągnąć liczbę 15 krajów członkowskich. Traktat z Maastricht w 1992 r. 
przekształcił EWG we Wspólnotę Europejską, która razem z Europejską 
Wspólnotą Węgla i Stali oraz Euratomem, składa się na Unię Europejską 
(UE).  
     Już wtedy postanowiono, że od stycznia 1999 r. zacznie 
funkcjonować unia walutowa, tzn. że wchodzące w jej skład kraje będą 
posługiwać się jedną, wspólną walutą. W 1998 r. utworzono Europejski 
Bank Centralny, zatwierdzono listę krajów wprowadzających nową 
walutę oraz określono nieodwołalne kursy wymian. W dniu 1 stycznia 
1999 r. na obszarze 11 spośród 15 krajów Unii Europejskiej zaczęła 
funkcjonować wspólna waluta, EURO. Do końca 2001 r. EURO 
występowało tylko w formie bezgotówkowej w rozliczeniach między 
bankowych. Od 1 stycznia 2002 r. w krajach które przystąpiły do unii 
walutowej EURO pojawiło się w formie banknotów i monet i zaczęło 
pełnić funkcję płatniczą równolegle z walutami narodowymi.  
     Ten okres przejściowy funkcjonowania EURO i walut narodowych 
zakończył się po dwóch miesiącach i począwszy od 1 marca 2002 r. 
EURO jako środek płatności stało sie obligatoryjne. W skład unii 
walutowej weszły kraje, które chciały przyjąć nową walutę i spełniły 5 
tzw. kryteriów zbieżności. Kryteria te spełniły: Austria, Belgia, Finlandia, 
Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia 
oraz Włochy. Wlk. Brytania i Dania były przeciwne temu, aby ich waluty 
narodowe zostały zastąpione przez EURO. Szewcja i Grecja wówczas 
nie spełniły wymagań kryteriów.  
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Czym jest EURO ? 
 
     Jest to wspólna waluta obowiązująca w unii walutowej. Obecnie 
EURO obowiązuje w 16 z 27 krajów UE, wśród nich są: Austria, Belgia, 
Cypr, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, 
Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy. 
Wyżej wymienione kraje postanowiły zrezygnować z własnej narodowej 
waluty i zamienić ją na nową, obowiązującą nie tylko u nich, ale również 
w pozostałych państwach unii eurowalutowej. Jest to pierwszy i jak dotąd 
jedyny przypadek w gospodarczej historii świata, gdy grupa państw 
zdecydowała się zmienić swoje waluty narodowe na jedną wspólną. 
     Kraje przystępujące do strefy EURO uznały, że stworzenie jednej, 
wspólnej, silnej waluty przysporzy im wielu korzyści. Ułatwi rozliczenia w 
handlu między nimi, obniży koszty transakcyjne, poprzez wyeliminowanie 
kosztów wymiany walut, ustabilizuje kurs wymiany nowej wspólnej waluty 
na inne waluty świata na przykład takie jak dolar amerykański, jen 
japoński czy frank szwajcarski. Ponadto wprowadzenie EURO obniżyło 
koszty obsługi bankowej transakcji handlowych. Wspólna waluta 
pozwoliła w sposób łatwy i przejrzysty porównywać koszty i ceny w 
poszczególnych krajach unii walutowej, co przyczynilo się bardzo do 
wzrostu konkurencji i w efekcie optymalizacji inwestowania kapitału w 
celu osiągnięcia większych korzyści.  
     Generalnie możemy powiedzieć, że każda waluta jest tak silna w 
stosunku do innych walut na świecie, jak silna jest gospodarka, która za 
nią stoi w stosunku do innej gospodarki stojącej za inną walutą. Przed 
stworzeniem unii walutowej, marka niemiecka reprezentowala siłę 
gospodarki niemieckiej, frank francuski reprezentowal siłę gopspodarki 
francuskiej, lir włoski reprezentował siłę gospodarki włoskiej i tak dalej. 
Za wspólną walutą EURO stoi łącznie 16 krajów, których połączone 
gospodarki w chwili obecnej stanowią drugą największą potęgę 
gospodarczą po USA. Można zaryzykować tezę, że po przystąpieniu do 
unii walutowej innych krajów takich jak Wlk. Brytania, Szwecja, Dania, 
Polska, spowoduje, że EURO stanie się najsilnieszą walutą świata z 
największym potencjałem ekonomicznym, czyli stanie się tak zwaną 
walutą światową, dominującą w światowym handlu międzynarodowym. 
Na straży stabilności EURO stoi Europejski Bank Centralny z siedzibą 
we Frankfurcie nad Menem. Najwyższą władzą EBC jest Rada Prezesów 
składająca się z 22 osób. W skład Rady Prezesów wchodzi                     
6-cioosobowy Zarząd Banku oraz 16 Prezesów Banków Centralnych 
krajów unii walutowej.  Zadaniem Rady Prezesów jest między innymi 
ustalanie podstawowych stóp procentowych obowiązujących w unii 
walutowej.  
 



Julian Leśniewski  

4 

 
Wywiad z Piotrem Leśniewskim, Dyrektorem ds. rozwoju 
w Mennicy Polskiej S.A. z wykształcenia ekonomistą. 
 
1. Julian Leśniewski: Co sądzi Pan o pomyśle wspólnej waluty ? 
 
Piotr Leśniewski: Wspólna waluta jest ideą, o której marzyli ekonomiści 
od dziesiątków lat. W końcu udało się to zrealizować w Europie. Jest to 
wspaniała idea integrująca gospodarki krajów, a przez to również 
społeczństwa. 
 
2. J.L.: Czy powinniśmy wstąpić do unii walutowej ? 
 
P.L.: Jak najbardziej jestem zwolennikiem wstąpienia Polski do unii 
walutowej. 
 
3. J.L.: Czy przyjęcie EURO niesie ze sobą korzyści dla Polski ? 
 
P.L.: Przyjęcie EURO niesie ze sobą wiele korzyści dla Polski, ponieważ 
EURO reprezentuje drugą najsilniejszą walutę świata i drugą największą 
na świecie potencjał ekonomiczny po USA. W strefie EURO inflacja jest 
niższa, stopy procentowe również są niskie, a w konsekwencji tańszy jest 
kredyt. Łatwiej jest również rządom strefy EURO finansować deficyty 
budżetowe, ponieważ obligacje emitowane w EURO można sprzedać 
bez problemów na całym świecie. EURO jest walutą stabilną, nie 
narażoną na wahania kursowe. 
 
4. J.L.: Jakie istnieją zagrożenia dla naszego kraju związane ze 
wstąpieniem do unii walutowej ? 
 
P.L.: Jest klika zagrożeń. Jednym z nich jest wzrost inflacji w 
początkowym okresie w związku z przeliczaniem cen ze złotówek na 
EURO. Inne zagrożenie, ale nieekonomiczne, to utrata niezależności 
NBP. 
 
5. J.L.: Jaki jest najdogodniejszy termin przyjęcia nowej waluty ?  
 
P.L.: Uważam, że powinniśmy przyjąć wspólną walutę najszybciej, jak to 
jest tylko możliwe, a precyzyjnie mówiąc najszybciej, jak Polska będzie 
przygotowana. Jeśli rynki walutowe uspokoją się w ciągu najbliższych 
kilku miesięcy, to jeszcze w tym roku moglibyśmy wejść do systemu 
ERM2 a wówczas 1 stycznia 2012 r. możemy zamienić złotówkę na 
EURO. 
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6. J.L.: Czy Polsce opłaca się wstąpienie do unii walutowej podczas 
kryzysu gospodarczego ?  
 
P.L.: Jak najbardziej opłaca się, ponieważ EURO to parasol 
zabezpieczający. Przykład Słowacji, która 1. stycznia 2009 r. przyjęła 
EURO najlepiej tego dowodzi. 
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Polska a strefa EURO 
 
     Obowiązującą w Polsce walutą jest Złoty. Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 227 punkt 1 mówi : „Centralnym 
bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne 
prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. 
Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza.”  
     Oznacza to, że bez zmiany wyżej wymienionego artykułu Konstytucji, 
Polska nie może przystąpić do strefy EURO. Zatem przed 
przystąpieniem do strefy EURO Zgromadzenie Narodowe musiałoby 
dokonać zmiany w tym zakresie. 
     Polska przystępując do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. 
zobowiązała się w Traktacie Akcesyjnym do przyjęcia EURO. W 
Traktacie Akcesyjnym nie jest określona żadna konkretna data 
wstąpienia do unii walutowej. Niemniej jednak, aby przystąpić do strefy 
EURO, Polska spełnić musi określone warunki, o których będzie mowa w 
dalszej części tej pracy. 
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Korzyści dla Polski z przystąpienia do strefy EURO 
 
     Na podstawie doświadczeń krajów już będących członkami unii 
walutowej możemy określić korzyści, jakie Polska odniesie w wyniku 
przystąpienia do strefy EURO. 
 

1. Wzrost wymiany w handlu międzynarodowym w ramach unii 
walutowej 

 
     Polskie przedsiębiorstwa zawierają kontrakty eksportowe i 
importowe z firmami znajdującymi się w Unii Europejskiej w EURO. 
Zawieranie kontraktów w walucie obcej niesie ze sobą ryzyko kursowe 
polegające na tym, że kurs złotego do EURO, tak samo jak do innych 
walut, podlega ciągłym wahaniom rynkowym. Oznacza to, że 
eksporterzy i importerzy mogą ponieść straty z tytułu zmiany kursu 
waluty. W związku z tym część przedsiębiorstw ogranicza wymianę 
międzynarodową na rzecz sprzedaży w kraju. Przystąpienie Polski do 
strefy EURO spowoduje wyeliminowanie ryzyka związanego ze 
zmianą kursu złotego i zachęci firmy do zwiększenia bardziej 
opłacalnej sprzedaży oraz zakupów w krajach strefy EURO. 
 
2. Zmiejszenie kosztów związanych z handlem międzynarodowym w 
ramach strefy EURO 
 
     Jak stwierdzono w punkcie pierwszym firmy eksportowe i 
importowe ponoszą ryzyko zmian kursu złotego do EURO. Część z 
nich ponosi z tego tytułu straty, a część aby uniknąć strat, dokonuje 
transakcji zabezbieczających kurs złotego przyszłych kontraktów 
kupna lub sprzedaży. Jednak transakcje zabezbieczające stanowią 
dodatkowy koszt, który obniża rentowność działalności gospodarczej. 
Ponadto w przypadkach bardzo gwałtownych zmian kursu złotego, a z 
taką sytuacją mamy do czynienia w ostatnich trzech miesiącach, wiele 
firm popada w kłopoty związane z utratą płynności finansowej. Po 
wejściu do strefy EURO ryzyko kursowe znika, a to w bezpośredni 
sposób przełoży się na lepsze wyniki przedsiębiorstw, które nie będą 
ponosić kosztów z tytułu obecnie istniejącego ryzyka kursowego.  
 
3. Niższa inflacja w strefie EURO, niższe stopy procentowe 
 
     W całym okresie istnienia waluty EURO poziomy stóp 
procentowych określane przez EBC kształtowały się na znacznie 
niższym poziomie niż stopy procentowe złotego określane przez 
Narodowy Bank Polski. Wynikało to z faktu, że stopa inflacji, czyli 
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wskaźnik wzrostu cen produktów i usług w strefie EURO, kształtował 
się na niższym poziomie niż poziom inflacji w Polsce. Przystąpienie 
Polski do strefy EURO spowoduje obniżenie inflacji do poziomu 
obecnie panującego w tej strefie. Generalnie możemy powiedzieć, że 
niższa inflacja umożliwia utrzymywanie stóp procentowych na 
niższym poziomie. Niższe stopy procentowe oznaczają niższy koszt 
pieniądza, a w konsekwencji tańsze kredyty, niższe koszty finansowe 
działalności gospodarczej i lepsze wyniki ekonomiczne 
przedsiębiorstw. Suma lepszych wyników ekonomicznych firm 
przekłada się na wzrost całej gospodarki co jest wyrażone we 
wskaźniku PKB – Produkcie Krajowym Brutto  
 
4. Zredukowanie kosztów związanych z wymianą walut  

      
         Około 70% wymiany handlowej Polski odbywa się w EURO. Polskie 
     firmy kupują EURO na potrzeby importu i sprzedają EURO 
     uzyskiwane z kontraktów eksportowych. Banki kwotują waluty w tzw. 

 widełkach kupna-sprzedaży. Oznacza to, że kupując walutę płaci się       
więcej niż sprzedając ją bankowi. Przystąpienie do strefy EURO       
spowoduje wyeliminowanie tego dodatkowego kosztu związanego z 
wymianą złotego na EURO . 

 
5. Większa efektywność i płynność rynków finansowych 
 
     Warszawska Giełda Papierów Wartościowych stanie się częścią 
rynku finansowego strefy EURO. Inwestorzy ze strefy EURO będą 
mogli inwestować w akcje polskich spółek notowanych na WGPW bez 
ponoszenia ryzyka kursowego. Można liczyć na to, że polski rynek 
uznany zostanie nie już jako rynek wschodzący, ale jeden z 
ustabilizowanych rynków europejskich. Ponadto fakt kwotowania 
polskich spółek w EURO powinien zwiększyć zainteresowanie ich 
akcjami ze strony nowych inwestorów zagranicznych i wpłynąć na 
wzrost obrotów na GPW oraz wzrost cen akcji. Polskim bankom 
będzie łatwiej zaciągać kredyty w EURO na rynku międzynarodowym 
dzięki temu, że EURO będzie walutą obowiązującą również w Polsce.  
 
6. Przejrzystość cen i kosztów w strefie EURO   
 
     Ceny w Polsce zostaną wyrażone w tej samej walucie, co ceny w 
krajach Unii Walutowej. Przedsiębiorcom łatwiej będzie porównywać 
oferty zagranicznych dostawców i odbiorców oraz wybierać te 
najkorzystniejsze. Z drugiej strony cenowa przejrzystość rynku 
uwidoczni różnice cen jednakowych produktów w poszczególnych 
krajach, ułatwiając konsumentom wybór najkorzystniejszego cenowo 
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miejsca zakupu. Przedsiębiorcy posiadający wysokiej jakości produkty 
i usługi w konkurencyjnych cenach zyskają nowych klientów.  
 
7. Wzrost zagranicznych inwestycji bezpośrednich  
 
     Przystąpienie Polski do strefy EURO umożliwi inwestorom 
zagranicznym bezpośrednie porównanie kosztów pracy, kosztów 
energii, kosztów nieruchomości i wszelkich innych kosztów 
związanych z działalnością gospodarczą. Niższe koszty, o których jest 
wyżej mowa są podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. 
Ponieważ koszty pracy, ziemi i energii są w Polsce znacznie niższe 
niż w większości krajów strefy EURO nastąpi istotny wzrost 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Inwestycje te przyczynią się 
do powstawania nowych miejsc pracy, wzrostu wymiany handlowej, 
wzrostu sumy dochodów Polaków, wzrostu konsumpcji krajowej a w 
konsekwencji do wzrostu PKB.  

 
8. Ułatwienia w podróżowaniu  
 
     W chwili obecnej polski obywatel musi podejmując decyzję o 
podróżowaniu po krajach Europy zakupić EURO. Gdy Polska wstąpi 
do strefy EURO ten problem zniknie, ponieważ jego dochód będzie 
również w EURO. Również powinny się zwiększyć dochody z turystyki 
w Polsce ze względu na to, że turysta nie będzie musiał wymieniać 
waluty na złotówki.  
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Koszty związane z przystąpieniem Polski do strefy EURO 
 
1. Utrata niezależności Narodowego Banku Polskiego w zakresie 
wyłącznego nadzoru nad polską walutą i polityką pieniężną 
 
     Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 227 punkt 1 
mówi: „Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. 
Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i 
realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za 
wartość polskiego pieniądza.” W momencie zmiany konstytucji, bez 
której nie możemy przyjąć EURO, NBP przestaje być emitentem 
waluty. Zadanie to przejmuje Europejski Bank Centralny, który 
decyduje również o polityce pieniężnej oraz polityce stóp 
procentowych. Jednakże po przystąpieniu Polski do strefy EURO 
Prezes NBP wejdzie w skład najważniejszego organu EBC czyli Rady 
Prezesów, która podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące polityki 
pieniężnej w strefie EURO.  
 
2. Spadek przychodów polskich banków  
 
     Przystąpienie Polski do strefy EURO oznacza dla polskich banków 
spadek przychodów związanym z wyeliminowaniem ryzyka 
kursowego złotego do EURO. Po przyjęciu Polski do strefy EURO, 
firmy nie będą musiały prowadzić transakcji zabezbieczających kursu 
na czym stracą banki. Kolejnym powodem zmiejszenia przychodów 
przez banki jest ustanie potrzeby wymiany złotego na EURO i EURO 
na złotego, które firmy musiały wymieniać w bankach. 
 
3. Ryzyko wzrostu cen przy przeliczaniu na EURO 
 
     W oparciu na doświadczenia krajów, które już przystąpiły do strefy 
EURO można stwierdzić, że istnieje ryzyko, iż producenci i firmy 
handlowe sprzedające swoje towary i usługi będą dążyć do zawyżania 
cen w momencie ich przeliczania ze złotego na EURO. Możemy tu 
mieć do czynienia z próbami podwyżki cen lub zwykłym 
zaokrąglaniem cen eurowych w górę. W tym drugim przypadku 
podwyżka może być nieznaczna, wynikająca z zaokrąglenia. Niemniej 
jednak gdyby wystąpiła na szeroką skalę mogłaby uderzyć w budżety 
domowe. Istnieją sprawdzone metody przeciwdziałania takim 
praktykom i zostaną one opisane w kolejnym rozdziale.  
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Bilans korzyści i kosztów związanych z przystąpieniem 
do strefy EURO 

 
     Analizując korzyści i koszty związane z przystąpieniem do strefy 
EURO widać wyraźnie, że tych pierwszych jest znacznie więcej niż 
zagrożeń związanych z zamianą złotówki na wspólną walutę.  
     Szereg korzyści opisanych we wcześniejszym rozdziale w 
ostatecznym rachunku bezpośrednio lub pośrednio przyczyni się do 
przyspieszenia wzrostu gospodarczego kraju, wzrostu zamożności 
społeczeństwa oraz pogłębienia integracji europejskiej. Należy 
również podkreślić, że Polska stałaby się wówczas pełnoprawnym 
członkiem zintegrowanego podmiotu społeczno-gospodarczego o 
olbrzymim potencjale ekonomicznym i politycznym.  
     Skala zagrożeń związanych z zamianą złotego na EURO jest 
niewielka. Częściowa utrata niezależności NBP po zmianie 
Konstytucji nie ma charakteru kosztu ekonomicznego, ale tylko 
prestiżowy. Skoro takie kraje jak Niemcy czy Francja zdecydowały się 
na rezygnację z marki i franka oraz oddanie części kompetencji 
swoich banków centralnych do EBC, to Polska również nie powinna 
mieć takich obaw. 
     Częściowy spadek przychodów polskich banków opisany we 
wcześniejszym rozdziale będzie rzeczywiście miał miejsce po 
przystąpieniu Polski do strefy EURO. To zmiejszenie obrotów w 
dłuższym okresie czasu zostanie z pewnością zrekompensowane z 
nawiązką, ponieważ po wejściu do strefy EURO nastąpi wzrost 
wymiany w handlu międzynarodowym w ramach unii walutowej, czyli 
większe kwoty będą przechodziły przez polskie banki. Podobnie 
będzie w przypadku, gdy powiększy się ilość inwestycji 
zagranicznych, których inwestorzy będą wpłacać pieniądze do 
polskich banków, co wiąże się również ze zwiększeniem obrotów 
pieniężnych w polskich bankach. W konsekwencji szybszy wzrost 
PKB będzie przekładał się na lepsze wyniki banków.  
     Wszystkie kraje, które weszły do strefy EURO na 3-6 miesięcy 
przed wejściem w życie nowej waluty, narzuciły wszystkim 
sprzedawcom obowiązek przedstawiania cen w starej i nowej walucie. 
Miało to służyć przyzwyczajaniu się do nowych cen oraz społecznemu 
kontrolowaniu podczas przeliczania cen na EURO. Powstały również 
organy nadzorujące zmianę cen oraz pojawiły się przepisy karzące za 
niesubordynacje, czyli zawyżanie cen bez wiarygodnego 
uzasadnienia. Sprzedawca zawyżając cenę również może się 
spodziewać niższej sprzedaży ze względu na konkurencyjne ceny 
innych sprzedających. Natomiast niezawyżający cen sprzedawcy 
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mogą liczyć na wzrost swoich przychodów kosztem tych, którzy ceny 
podnieśli. 
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Skutki przyjęcia EURO 
 
     Skutki przystąpienia Polski do strefy EURO opisane zostały w 
części opisującej korzyści i koszty związane z tym procesem. W tym 
rozdziale zostanie zwrócona uwaga na jeszcze jeden istotny aspekt 
przyjęcia EURO przez Polskę. 
     Do rozpoczęcia II wojny światowej rolę tak zwanego pieniądza 
światowego pełnił funt brytyjski. Rolę pieniądza światowego pełnił on 
ze względu na fakt, że Imperium Brytyjskie składało się z 
kilkudziesięciu kolonii na całym świecie i potencjał gospodarczy tego 
kraju oraz siła jego waluty była wówczas największe. Światowa 
wymiana handlowa w większości prowadzona była w funtach 
brytyjskich. 
     Po II wojnie światowej gospodarka brytyjska była bardzo osłabiona 
a Imperium Brytyjskie zaczęło się rozpadać. Rolę pieniądza 
światowego przejął wówczas dolar amerykański reprezentowany 
przez USA, które stały się największą potęgą gospodarczą na świecie. 
     Do momentu utworzenia strefy EURO, dolar amerykański 
sprawował rolę niekwestionowanego hegemona na światowych 
rynkach finansowych. W chwili obecnej dolar amerykański w dalszym 
ciągu pozostaje walutą numer jeden na świecie, ale jego rola i 
znaczenie zmniejsza się na rzecz rosnącej siły i znaczenia EURO.  
   Powiększanie strefy EURO poprzez przystępowanie do strefy 
kolejnych krajów będzie zwiększać siłę waluty europejskiej. Eksperci 
oceniają, że w perspektywie 10-20 lat EURO stanie się najsilniejszą 
walutą świata i przejmie rolę pieniądza światowego od dolara.  
     Posiadanie przez Polskę waluty pełniącej rolę pieniądza 
światowego niesie ze sobą wiele dodatkowych korzyści. 
Najważniejsze z nich to:  
 
- stabilny kurs walutowy  
- niski poziom inflacji 
- łatwość w pozyskiwaniu zewnętrzenego finansowania poprzez        
emisję obligacji powszechnie akceptowanych na całym świecie  
 
     Pieniądz światowy ma tę przewagę nad innymi, że jako 
najpowszechniej dostępny i najbardziej stabilny pełni również funkcję 
pieniądza rezerwowego. Oznacza to, że banki centralne innych krajów 
trzymają swoje rezerwy walutowe w większości w pieniądzu 
światowym.  
     Wejście Polski do strefy EURO, które w perspektywie 10-20 lat 
stanie się najsilniejszą walutą i pieniądzem światowym oznaczać 
będzie, że Polska dołączyła do ścisłej czołówki gospodarczej świata. 
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Polska przestanie być tak zwanym „krajem wschodzącym” ze 
wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami, a stanie się częścią 
najsilniejszego organizmu ekonomicznego na świecie.  
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Odpowiedź na pytanie „czy Polska powinna przystąpić 

do strefy EURO”? 
 
     Pytanie zawarte w tytule tego rozdziału jest pytaniem retorycznym, 
ponieważ Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się 
wstąpić do strefy EURO. Politycy polscy oraz społeczeństwo polskie 
jest podzielone w opiniach na temat przystąpienia Polski do strefy 
EURO. Rząd polski i większość partii politycznych jest za przyjęciem 
wspólnej waluty. Aby można było tego dokonać, Zgromadzenie 
Narodowe musi dokonać zmiany w Konstytucji RP, a to z kolei 
wymaga większości konstytucyjnej to znaczy 2/3 głosów łącznej liczby 
posłów i senatorów. 
     Instytuty badania opinii publicznej regularnie monitorują poziom 
akceptacji społecznej dla przyjęcia EURO. Jeszcze do ubiegłego roku 
około 50% ankietowanych popierało wejście Polski do strefy EURO. 
Od ponad pół roku akceptacja dla EURO w Polsce rośnie i maleje 
liczba przeciwników wspólnej waluty. Gfk Polonia przeprowadziła 
sondaż dwukrotnie - w czerwcu 2008 i na początku stycznia 2009 
roku. W czerwcu 2008 r. 54 procent respondentów opowiadało się za 
zastąpieniem złotego euro a w styczniu 2009 r.opowiada się za tym 
już 65 procent ankietowanych. Wynika to z faktu, że mniej więcej od 
września 2008 r. polska złotówka zaczęła się gwałtownie słabnąć w 
stosunku do innych walut. Przyczyną takiej sytuacji jest kryzys 
gospodarczy, jaki ogarnął większość krajów rozwiniętych na świecie. 
To z kolei doprowadziło do wyprzedaży walut „krajów wschodzących”, 
w tym również złotówki.  
     Gwałtowne osłabienie polskiej waluty jest zjawiskiem bardzo 
niekorzystnym dla naszej gospodarki i prowadzi do spowolnienia 
rozwoju gospodarczego, wzrostu bezrobocia oraz kłopotów ze 
sfinansowaniem deficytu budżetowego. Kraje strefy EURO nie są 
natomiast narażone na osłabienie eurowaluty ze względu na jej 
mocną pozycję w światowym systemie finansowym. Społeczeństwo 
polskie w coraz większym stopniu rozumie, że posiadanie wspólnej 
europejskiej waluty przyczynia się do stabilizacji gospodarczej czego 
dobitnym przykładem jest Słowacja, która wstąpiła do strefy EURO 1 
stycznia 2009 r. a korona słowacka w ostatnich miesiącach 2008 roku 
nie podlegała dużym wahaniom kursowym w przeciwieństwie do 
złotówki.   
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wykres nr 1 
źródło: Badanie własne przeprowadzone w dniu 17-18.02.2009 r. 

Czy Polska powinna zmieni ć walut ę 
narodow ą na EURO ?Nie 

mam 
zdania

9%

Nie
31%

Tak
60%

Tak
Nie
Nie mam zdania

       
wykres nr 2 
źródło: Badanie własne przeprowadzone w dniu 17-18.02.2009 r. 
 

Kiedy Polska powinna przyj ąć EURO ?

39%

7%

18%

36%

w latach
2012-2013
w latach
2014-2016
w latach
2017-2020
nigdy

 
 
 
 
 
 
 
 



Julian Leśniewski  

17 

wykres nr 3 
źródło: Badanie własne przeprowadzone w dniu 17-18.02.2009 r. 

 

Jaki kurs wymiany, twoim zdaniem Polska 
powinna zaakceptowa ć ?

0%
4%6%

18%

17%

55%

poni Ŝej
3zł/euro
3,01zł-
3,50zł/euro
3,51zł-
4,00zł/euro
4,01zł-
4,50zł/euro
4,51zł-
5,00zł/euro
powy Ŝej
5zł/euro

 

 
     Badanie przeprowadzono pośród uczniów trzeciej klasy 
gimnazjum. W Badaniu wzięło udział 72-óch ankietowanych, którzy 
byli w wieku 16 lat. 
     Wyniki ankiety wskazują na ewidentną przewagę zwolenników 
przyjęcia EURO w Polsce. Za wstąpieniem do unii walutowej 
opowiedziało się aż 60% ankietowanych.       
     Ankietowani byli mniej zdecydowani, gdy zostali zapytani o 
najdogoniejszą datę przyjęcia EURO. 36% ankietowanych 
opowiedziało się za szybkim przyjęciem EURO, a 39% ankietowanych 
wskazało okres nieco późniejszy.      
     Jeśli chodzi o kurs wymiany złotego na EURO zdecydowana 
większość ankietowanych wskazała kurs poniżej 3zł/euro. Wybór ten 
jest racjonalny z punktu widzenia siły nabywczej konsumenta 
dysponującego określoną kwotą pieniędzy. Im niższy kurs wymiany 
tym więcej EURO uzyskamy po przeliczeniu naszych przychodów.  
     Chociaż próba badanych respondentów nie była reprezentatywna 
dla struktury społecznej naszego kraju, okazuje się, że wyniki ankiety 
dotyczące wejścia do strefy EURO są bardzo zbliżone do rezultatów 
ankiety przeprowadzonej przez Gfk Polonia w styczniu tego roku. 
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     Reasumując informacje i analizy przedstawione wcześniej, należy 
stwierdzić, że Polska powinna bezwględnie przystąpić do strefy 
EURO. Przemawia za tym zdecydowanie pozytywny bilans korzyści i 
kosztów związanych z przyjęciem wspólnej waluty, wyniki badań opinii 
publicznej, a także wola większości partii politycznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Julian Leśniewski  

19 

Data przyjęcia EURO 
 
1. Przyjęcie EURO w latach 2012-2013 
 
     Zdecydowanie dodatni bilans korzyści i kosztów przyjęcia EURO 
przemawia za tym, aby przyjęcie wspólnej waluty nastąpiło jak 
najszybciej. Jednak, aby można było tego dokonać, Polska musi 
spełnić określone warunki konieczne, żeby zamiana złotego na EURO 
przyniosła oczekiwane korzyści. Jednym z kluczowych warunków jest 
wejście złotówki do systemu ERM2 (Exchange Rate Mechanism) i 
przebywanie w tym systemie przez dwa lata. W tym czasie złotówka 
musi się poruszać w przedziale +/- 15% w odniesieniu do kursu 
centralnego, który jest ustalany w momencie wejścia do systemu 
ERM2. W momencie gdy kurs waluty odchyla się o więcej niż +/- 15% 
od kursu centralnego Narodowy Bank Polski obligatoryjnie musi 
interweniować na rynku walutowym w celu doprowadzenia kursu do 
ustalonego korytarza wahań. Interwencje takie wymagają posiadania 
przez NBP dużych rezerw EURO. Od około pół roku złotówka zaczęła 
się mocno osłabiać do EURO i dolara. W ostatnich tygodniach 
nastąpiły jeszcze bardziej gwałtowne zmiany kursu. Rynek walutowy 
jest bardzo rozchwiany ze względu na rozprzestrzeniający się 
światowy kryzys gospodarczy i finansowy, co bardzo rzutuje na 
kształtowanie się kursów walutowych na całym świecie. Zmienność 
kursu złotówki jest obecnie najwyższa od czasu wstąpienia Polski do 
Unii Europejskiej. Dzienne zmiany kursu złoty/EURO dochodzą do  
15-20 groszy, co przy kursie 4,85 zł/EURO wynosi 3-4%. W sytuacji 
takiej niestabilności kursu utrzymanie złotówki w wyznaczonym 
korytarzu +/- 15% byłoby niezmiernie trudne i bardzo kosztowne. W 
związku z tym należałoby poczekać z wejściem złotówki do systemu 
ERM2 do czasu uspokojenia rynków i ustabilizowania się kursu 
polskiej waluty. Aby wejść do strefy EURO od 1 stycznia 2012 r. 
należałoby wprowadzić złotówkę do systemu ERM2 w połowie 2009 r. 
Nie jest pewne, czy do tego czasu ustabilizuje się kurs złotego. 
Stabilizacja kursu złotego jest bardziej prawdopodobna w drugiej 
połowie 2009 r. lub w pierwszej połowie 2010 r. Wówczas wejście do 
systemu ERM2 byłoby możliwe od 1 stycznia 2010 r. lub 1 lipca 2010 
r.  a to oznacza, że Polska może wejść do strefy EURO 1 stycznia 
2013 r. 
 
2. Przyjęcie EURO w latach 2014-2016 
 
     Średnioterminowa perspektywa wejścia do strefy EURO zawarta w 
tytule tego podrozdziału ma niewątpliwe zalety polegające na tym, że 
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byłoby więcej czasu na ustabilizowanie gospodarki, kursu walutowego 
oraz przeprowadzenie wszystkich niezbędnych działań związanych z 
tym procesem. Niemniej jednak późniejsze wejście do strefy EURO 
oznacza utratę korzyści związanych z przyjęciem eurowaluty w 
terminie wcześniejszym. Korzyści te zostały opisane we 
wcześniejszych rozdziałach.  
 
3. Przyjęcie EURO w latach 2017- 2020 
 
     Długookresowa perspektywa wejścia do strefy EURO to jest w 
latach 2017-2020 daje jeszcze więcej czasu na dobre przygotowanie, 
ale kumuluje utracone korzyści z wcześniejszego przyjęcia 
eurowaluty.  
 
4. Ustalenie optymalnej daty przyjęcia EURO 
  
     Z punktu widzenia gospodarki narodowej po analizie korzyści i 
kosztów przyjęcia EURO można powiedzieć, że Polska powinna 
przystąpić do strefy jak najszybciej. Niemniej jednak aby zrobić to 
dobrze i osiągnąć jak największe korzyści i zminimalizować koszty 
Polska powinna być prawidłowo przygotowana i spełnić warunki 
konwergencji, o których będzie mowa w następnym rozdziale. 
Uwzględniając bardzo niestabilną sytuację kursową w chwili obecnej 
wydaje się, że rok 2012 nie będzie optymalny. W związku z tym rok 
2013 jako rok przystąpienia Polski do strefy EURO byłby z punktu 
widzenia gospodarki narodowej rokiem najkorzystniejszym.  
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Metoda przyjęcia EURO w Polsce 
 
1. Warunki konieczne do przyjęcia EURO 
 
      
     Aby wstąpić do strefy EURO Polska musi być do tego dobrze 
przygotowana. Spełnione muszą być tak zwane warunki konwergencji 
inaczej nazywane kryteriami zbieżności, na które składają się 
następujące elementy:  
      
     - inflacja nie może być wyższa niż 1,5 punktu procentowego 
średniej stopy inflacji w trzech krajach unii walutowej gdzie inflacja jest 
najniższa,  
 
     - długoterminowe stopy procentowe nie przekraczające więcej niż       
o 2 punkty procentowe średniej stopy procentowej w strefie EURO 
 
     - deficyt budżetowy nie może być wyższy niż 3% PKB  
 
     - dług publiczny nie może być większy niż 60% PKB 
 
     - stabilny kurs walutowy w okresie 2 lat przebywania złotego w 
systemie ERM2  
 
     W chwili obecnej Polska spełnia kryterium deficytu budżetowego, 
długu publicznego oraz kryterium inflacyjne. Stopy procentowe będą 
sukcesywnie obniżane w następnych 2 latach tak aby wypełnić 
kryterium zbieżności stóp procentowych. Stabilność kursu walutowego 
w ERM2 zapewni NBP przy ewentualnym wsparciu EBC jeśli zajdzie 
taka konieczność. 
 
2. Kurs wymiany złotego na EURO 
 
     Jednym z najważniejszych elementów wejścia Polski do strefy 
EURO jest wynegocjowanie optymalnego kursu wymiany. W okresie 
od powstania eurowaluty do chwili obecnej kurs ten kształtował się w 
przedziale 3,20 – 4,92 złotego za EURO. Wybór najkorzystniejszego 
dla Polski kursu będzie decydował o skali korzyści jakie nasz kraj 
osiągnie po wprowadzeniu EURO.  
     Kurs wymiany będzie przedmiotem negocjacji między NBP, 
polskim rządem z jednej strony a EBC, Komisją Europejską i 
ministrami finansów strefy EURO z drugiej strony. 
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     Wyniki ankiety pokazują, że respondenci chcieliby przeliczenia 
złotego na EURO po jak najniższym kursie. Oznaczałoby to, że nasze 
pensje miałyby w przeliczeniu na EURO większą siłę nabywczą. 
 
Przykład: 
 
Pensja 3000 złotych przeliczona po kursie 3:1 daje 1000 EURO.  
Pensja 3000 złotych przeliczona po kursie 4:1 daje   750 EURO. 
Pensja 3000 złotych przeliczona po kursie 5:1 daje   600 EURO.  
 
     Należy jednak pamiętać, że również wszystkie ceny będą 
przeliczone po identycznym kursie. W związku z tym wczasy w 
Juracie, które kosztują 3000 złotych przeliczone po kursie 3:1 będą 
kosztować 1000 EURO. Widać z tego, że dla konsumenta wydającego 
swoje środki w kraju kurs wymiany nie ma znaczenia. Ma znaczenie 
natomiast gdy polski obywatel wyjedzie na wycieczkę zagraniczną lub 
dokona zakupu w zagranicznym sklepie internetowym. 
     Paradoksalnie w interesie gospodarki naszego kraju jest aby kurs 
ten był jak najwyższy, ponieważ po przeliczeniu naszych dochodów i 
cen, ich wartość wyrażona w EURO będzie niższa niż w przypadku 
przyjęcia kursu niższego.  Ta sama pensja w wysokości 3000 złotych 
przeliczana po wyżej wymienionych kursach oznacza koszt pracy 
1000 EURO lub 750 EURO lub 600 EURO. Im niższy jest koszt pracy 
w ujęciu eurowym tym atrakcyjnieszy jest polski rynek dla inwestorów 
chcących rozwijać w Polsce działalność gospodarczą. Podobnie 
dzieje się z innymi kategoriami kosztów, takimi jak koszt ziemi, koszt 
energii elektrycznej i tak dalej. Tak więc wysoki kurs wymiany złotego 
na EURO przyczyni się do znacznego wzrostu konkurencyjności 
naszych przedsiębiorstw na tle firm z innych krajów strefy EURO oraz 
do znacznego wzrostu atrakcyjności naszego kraju dla inwestorów 
zagranicznych, którzy będą podejmować decyzje po porównaniu 
kosztów działalności gospodarczej w poszczególnych krajach strefy 
EURO. 
     Z drugiej strony stołu negocjacyjnego ministrowie finansów krajów 
strefy EURO będą zabiegać o jak najniższy kurs wymiany złotego na 
EURO bojąc się utraty kokurencyjności części swoich firm na rzecz 
polskich przedsiębiorstw. Zatem wynegocjowany kurs wymiany będzie 
kompromisem przeciwstawnych interesów. Dotychczasowe pasmo 
wahań kursu euro/złoty pozwala sądzić, że kurs wymiany zostanie 
ustalony w przedziale 3,20 – 4,92 złotego za EURO. Uwzględniając 
argumenty przemawiające na rzecz kursu niskiego i kursu wysokiego 
wydaje się, że optymalnym i możliwym do uzyskania w negocjacjach 
kursem będzie kurs w przedziale 3,75 – 4,25 złotego za EURO. 
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3. Harmonogram wejścia do strefy EURO 
 
     Przyjmując, że Polska wstąpi do strefy EURO z dniem 1 stycznia 
2013 r. najpóźniej z dniem 1 lipca 2010 r. wprowadzamy złotówkę do 
systemu ERM2. Pobyt w systemie ERM2 trwa 2 lata to jest do 31 
czerwca 2012 r. Po zakończeniu pobytu złotówki w systemie ERM2 
nastąpi ustalenie kursu wymiany. W okresie od 1 lipca 2012 r. do 31 
grudnia 2012 r. wszystkie ceny w sklepach będą podawane zarówno 
w złotych jak i w EURO przy ustalonym już kursie wymiany. W tym 
czasie powołany zostanie organ, którego zadaniem będzie 
nadzorowanie prawidłowości przeliczania cen przed i po wejściu do 
strefy EURO. W ciągu 2 lat poprzedzających wejście do strefy EURO 
NBP zamówi u dostawców odpowiednią ilość monet oraz banknotów 
EURO. Z dniem 1 stycznia 2012 r. wszystkie pensje będą wypłacane 
w EURO oraz wszystkie płatności dokonywane będą w EURO. NBP 
przez ustalony okres czasu będzie wymieniał na EURO złotówki 
będące w posiadaniu obywateli.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Julian Leśniewski  

24 

Załączniki: 
 

Ankieta 
 

Podkreśl swoją odpowiedź. 

 
 
1. Czy Polska powinna zmienić walutę narodową na EURO ?  
 
 a) tak                      b) nie                      c) nie mam zdania 
 
 
 
2. Kiedy Polska powinna przyjąć EURO ?  
 
 a) w latach 2012-2013/jak najszybciej  
 
 b) w latach 2014-2016/w średniej perspektywie czasowej 
 
 c) w latach 2017-2020/w odległej perspektywie czasowej 
 
 d) nigdy 
 
 
 
3. Jaki kurs wymiany, twoim zdaniem Polska powinna zaakceptować ?  
 
a) poniżej 3zł/euro 
 
b) 3,01zł – 3,50zł/euro 
 
c) 3,51zł – 4,00zł/euro 
 
d) 4,01zł – 4,50zł/euro 
 
e) 4,51zł – 5,00zł/euro 
 
f) powyżej 5zł/euro 
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Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
 
Raport NBP opublikowany w dniu 16.02.2009 r. 
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