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PERSPEKTYWY I KONSEKWENCJE  
WPROWADZENIA EURO W POLSCE  
– BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW 

 
Streszczenie: Perspektywy członkostwa Polski w Unii Gospodarczo-Walutowej to nie 
nowe zagadnienie. Problem ten po raz pierwszy poruszono w 1998 r. w dokumencie wy-
danym przez Radę Polityki Pieniężnej – w tzw. „Strategii polityki pieniężnej na lata 
1999-2003”. Zgodnie z postanowieniami gospodarka polska powinna dokonać odpo-
wiednich zmian i reform w zakresie systemu polityki pieniężnej, by realizacja celu infla-
cyjnego opierała się na płynnym kursie waluty, z którymi Polska powinna wejść do me-
chanizmu ERM II. Data wprowadzenia euro w Polsce nie została jeszcze określona. Jest 
ona w dużej mierze uzależniona od postępów uzupełnienia kryteriów konwergencji 
przez Polskę, tworzenia pozostałych warunków niezbędnych do przyjęcia euro oraz po-
prawy sytuacji w całej strefie euro. 
 
Słowa kluczowe: Unia Monetarna, euro, polski bilans kosztów i korzyści. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Do najbardziej charakterystycznych procesów zachodzących we współcze-
snej gospodarce światowej zalicza się internacjonalizację, globalizację oraz re-
gionalną integrację gospodarczą. Efektem tych procesów jest wzrost stopnia 
międzynarodowych powiązań podmiotów gospodarki światowej. Procesy integracji 
realizowane w Unii Europejskiej należą do niezwykle zaawansowanych, a jed-
nocześnie obejmują bardzo liczną grupę krajów. Integracja walutowa to z pewnością 
jeden z najważniejszych, ale i wyjątkowo trudnych elementów integracji UE. 
Budowa Unii Gospodarczo-Walutowej stanowi ogromne wyzwanie dla państw 
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Unii Europejskiej i wymaga spełnienia wielu kryteriów. Unia Gospodarczo- 
-Walutowa stanowi twardy „rdzeń” Unii Europejskiej złożony z podmiotów, 
które są gotowe przejść na wyższe stadium integracji. Polska, jako państwo człon-
kowskie Unii Europejskiej, ma status kraju z „derogacją”, która odnosi się do obo-
wiązku wprowadzenia euro na jej terytorium. Głównym celem opracowania jest 
odpowiedź na pytanie, czy korzystniejsza jest dla Polski dalsza izolacja poza strefą 
euro, czy wstąpienie do grona liderów Unii Walutowej, które w krótkiej perspek-
tywie będzie posunięciem dość kosztownym, ale w dłuższej bardziej wskazanym.  
 
 
1. Stopień konwergencji realnej Polski ze strefą euro 
 

Z dniem 1 maja 2004 r. Polska, wraz z dziewięcioma nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej, uzyskała niepełny status członka Unii Gospo-
darczo-Walutowej, stając się krajem z derogacją. Koniecznym warunkiem, by 
znieść derogację, jest wypełnienie tzw. nominalnych wymogów konwergencji  
z Maastricht. Główne cele polityki monetarnej Polski są determinowane przez 
podążanie drogą konwergencji nominalnej oraz jednocześnie dążenie do zrów-
noważonego wzrostu gospodarczego. Pomimo iż traktat nie narzuca nowym kra-
jom członkowskim terminu zrealizowania kryteriów zbieżności oraz daty ich 
wejścia do strefy euro, to polityka budżetowa każdego z tych państw będzie pod-
legać procedurom wyznaczonym przez Pakt Stabilności i Wzrostu. Procedury te 
są w głównej mierze związane z wielostronnym nadzorem polityki fiskalnej oraz 
z możliwością pojawienia się zbyt nadmiernego deficytu budżetowego. Kluczowe 
znaczenie w procesie realizowania konwergencji nominalnej ma zdolność kraju 
do minimalizowania jego strukturalnego deficytu, a także wdrażania efektywnego 
programu zarządzania publicznymi finansami [Kawecka-Wyrzykowska i Syno-
wiec, 2004]. By móc zastąpić złotego przez walutę euro oraz funkcjonować  
w jednowalutowym obszarze, trzeba będzie wypełnić kryteria konwergencji realnej. 
W literaturze konwergencja realna jest określona jako stan, gdzie jest zauważalny 
wysoki wzrost PKB, wzrost poziomu zatrudnienia oraz bilans płatniczy wykazu-
jący saldo – bez nadmiernego zadłużenia, spadku rezerw walutowych i odpo-
wiednio wyrównane [Sporek, 2011a]. Realna konwergencja należy do kryteriów 
charakteryzujących się dużą funkcjonalnością gospodarek. Im większa jest kon-
wergencja realna, tym powstają bardziej solidne fundamenty, by Polska mogła  
w trwały sposób wypełnić nominalne kryteria zbieżności [Sytuacja gospodarcza 
Polski…, 2013]. Wypełnienie przez dany kraj kryteriów zbieżności świadczy o sta-
bilnym stanie gospodarki. Jest to konieczny warunek, by włączyć ten kraj w je-



Perspektywy i konsekwencje wprowadzenia euro w Polsce… 9 

den system gospodarczy, gdzie możliwości jego stabilnego i dynamicznego 
rozwoju byłyby bardzo prawdopodobne. Dodatkowo celem tych kryteriów jest 
weryfikacja, czy kraj będzie funkcjonował bez zakłóceń, przy ograniczonej su-
werenności w kwestii budżetowej i monetarnej [Płowiec, 2000]. 

Dwie istotne procedury, związane z akcesją do strefy euro, dla krajów z dero-
gacją to: włączenie krajowego pieniądza do mechanizmu ERM II i zniesienie de-
rogacji. Wyniki oceny poczynań każdego kraju członkowskiego w kwestii stopnia 
nominalnej i realnej konwergencji opierają się na spełnieniu niezbędnych wymo-
gów odnośnie do stabilnego poziomu cen (wskaźnika inflacji), poziomu długo-
okresowej stopy procentowej, stabilnego poziomu kursu waluty i budżetowej dys-
cypliny. Trwałe spełnienie nominalnych kryteriów jest uwarunkowane poprzez 
wysoki stopień realnej konwergencji, a zapewniają ją: duża intensywność relacji 
handlowych, wysoki stopień synchronizacji cykli koniunkturalnych oraz wyso-
kie podobieństwo w kwestii struktury gospodarczej pomiędzy Polską a krajami 
Eurolandu [Sporek, 2010].  
 
 
2. Perspektywy i wyzwania Polski  

związane z integracją monetarną 
 

Zastąpienie polskiej waluty przez euro, z formalnego punktu widzenia, należy 
do pytań w stylu „kiedy?”, ponieważ Polska jest zobowiązana zapisami traktatu ak-
cesyjnego w Atenach z 16 kwietnia 2004 r. Sposób, w jaki sformułowano kryteria 
zbieżności dopuszczające do członkostwa w UGW, pozwala władzom krajów UE 
na bezterminowe podjęcie decyzji w kwestii uczestnictwa w mechanizmie ERM II 
oraz zachowania niezależności narodowego centralnego banku [Strefa euro…, 
2013]. Możliwe do zrealizowania scenariusze dla Polski, w związku z uczestnic-
twem w trzecim etapie budowy obszaru walutowego, są następujące: 
1. Polska powinna jak najszybciej uzyskać status członka Unii Monetarnej na 

zasadach preferencyjnych. Bazą dla tych specjalnych zasad byłby fakt, iż tylko 
część krajów UE, jak np. Szwecja, która pozostaje poza strefą euro, spełnia 
kryteria z Maastricht, a okres dla ukończenia procedury związanej z nad-
miernym deficytem w Polsce jest znacznie wcześniejszy niż w przypadku 
kluczowych państw UE. Wejście do systemu ERM II w okresie kryzysu fi-
nansowego byłoby zachętą do podjęcia ataków spekulacyjnych. 

2. Polska powinna kontynuować politykę monetarną i fiskalną, tak jak dotych-
czas, która jest prowadzona w sposób miękki i determinowany wskaźnikami 
ekonomicznymi wewnętrznymi. Scenariusz ten przewiduje dłuższy okres 
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wychodzenia z procedury deficytu nadmiernego oraz prowadzenia działań  
w celu utrzymania niskiego poziomu stóp procentowych i inflacji. Polskiego 
złotego włączono by do mechanizmu ERM II dopiero po uspokojeniu się sy-
tuacji na światowym rynku, stąd planowaną datą wejścia Polski do Unii Wa-
lutowej miał być rok 2016-2017, który obecnie uważa się za niemożliwy do 
zrealizowania, a najbardziej realny termin określono na przełom 2019/2020. 

3. Głównym zadaniem byłaby konsolidacja finansów publicznych i stałe kon-
trolowanie inflacji, by uzyskać większą wiarygodność kredytową dla polskiej 
gospodarki. Tym samym uczyniłoby to Polskę pewnym alternatywnym ob-
szarem w strefie euro dla ewentualnych inwestycji. Polski złoty pozostałby 
płynny, a możliwość jego włączenia do ERM II podlegałaby ocenie w refe-
rendum. W ostateczności Polska uzyskałaby podobny status, co Szwecja, a jej 
udział w UGW byłby kwestią niesprecyzowanej konkretnie przyszłości.  

4. Polska za pośrednictwem nowych ustaleń co do reguł koordynowania polity-
ki ekonomicznej powinna się starać o wynegocjowanie trwałego „opt out”. 

 
 
3. Szanse i korzyści 
 

Koszty oraz korzyści, wynikające z członkostwa w UGW, mają różnorodny 
charakter. Ekonomiczne efekty integracji walutowej są oceniane z wykorzysta-
niem teorii OOW. Najważniejsze jest to, aby skala korzyści długoterminowych 
związanych z ową integracją nie była niższa od związanych z nią kosztów. Bilans 
kosztów i korzyści monetarnej integracji jest skorelowany ujemnie i dodatnio z po-
ziomem wzajemnej otwartości gospodarek integrujących się. Wyróżnia się ko-
rzyści dynamiczne oraz statystyczne. Jeżeli chodzi o korzyści w ujęciu statycznym, 
to wynikają one z eliminacji transakcyjnych kosztów związanych z wymianą 
walut, a także kosztów wiążących się z minimalizowaniem ryzyka kursowego. 
W sytuacji gdy nie pojawiają się powyższe koszty, doprowadza do zwiększenia 
się produktywności kapitału, a długookresowe stopy procentowe maleją (dochodzi 
do eliminacji premii za ryzyko kursowe) [Szanse i zagrożenia…, 2013]. To w efek-
cie powoduje osiągnięcie korzyści dynamicznych, zapewniających wyższą do-
stępność kapitału zagranicznego, wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicz-
nych, większą wydajność pracy oraz wzrost handlu zagranicznego i PKB per 
capita. W długim okresie UGW daje szansę na trwały, zdynamizowany rozwój 
gospodarczy, gdyż powstają do tego sprzyjające warunki. Jednakże w ujęciu 
krótkookresowym utrata autonomicznej polityki monetarnej może spowodować 
wzrost wahań zatrudnienia i produkcji, a w efekcie zmniejszenie dobrobytu. 
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Wzrost akumulacji kapitału uznaje się w ujęciu dynamicznym za główną ko-
rzyść z wejścia do strefy euro polskiej gospodarki. Poprzez spadek stóp procen-
towych nastąpi obniżenie kosztów związanych z pozyskaniem kapitału, co znowu 
powoduje wzrost inwestycji. Akcesja do wspólnego obszaru walutowego generuje 
napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, przy równoczesnym ograni-
czeniu makroekonomicznego ryzyka. Dodatkowo wprowadzenie waluty euro 
zminimalizuje ryzyko związane z wystąpieniem w Polsce kryzysu walutowego. 
Dynamiczne korzyści sprzyjają przyspieszeniu długookresowego gospodarczego 
rozwoju i podniesieniu konkurencyjności gospodarki w ujęciu międzynarodo-
wym. Członkostwo Polski w strefie euro powinno być postrzegane jako „poten-
cjalna dźwignia” ekonomicznego rozwoju oraz powinno działać determinująco 
na władze sceny politycznej, aby te podejmowały reformy strukturalne i finan-
sów publicznych [Kawecka-Wyrzykowska i Synowiec, 2004]. 

Do najważniejszych korzyści z tytułu integracji monetarnej dla polskiej go-
spodarki zalicza się: 
− eliminację transakcyjnych kosztów oraz ryzyka walutowego; 
− wzrost stabilizacji gospodarczej i makroekonomicznej wiarygodności; 
− zmniejszenie stóp procentowych; 
− wzrost intensywności międzynarodowego handlu zagranicznego; 
− wzrost integracji z państwami regionu; 
− stabilność rynków finansowych; 
− wzrost dobrobytu i PKB [Potencjalne skutki dla Polski…, 2013]. 

Czynnikiem, który zwiększa niepewność w podejmowaniu gospodarczych 
decyzji, jest ryzyko walutowe. Generuje ono również transakcyjne koszty, nara-
żając na straty podmioty gospodarek. Funkcjonowanie w Polsce waluty europej-
skiej przyczyni się do wyeliminowania konieczności wymiany polskiego złotego 
na euro, a będzie się to bezpośrednio wiązało z: 
− obniżeniem kosztów prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej; 
− poprawą rentowności inwestycji w Polsce dzięki redukcji ryzyka kursowego; 
− możliwością porównywania cen w skali międzynarodowej; 
− poprawą pozycji polityki gospodarczej na arenie międzynarodowej jako równego 

partnera wymiany handlowej na tle całego obszaru walutowego. 
Polską gospodarkę względnie uznaje się za dość stabilną. Wysoki poziom 

stabilności wewnętrznej wynika ze sposobu, w jaki jest prowadzona polityka 
monetarna i fiskalna. W porównaniu do krajów strefy euro dług publiczny oraz 
deficyt budżetowy są na niskim poziomie, podobnie jak wskaźniki inflacji, w pozy-
tywny sposób ocenia się także zewnętrzną stabilność Polski. Szacuje się, że wej-
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ście Polski do UGW będzie się wiązać ze zwiększeniem jej stabilności makro-
ekonomicznej. Dzięki przyjęciu nowej międzynarodowej waluty następuje ogra-
niczenie ryzyka związanego z wystąpieniem gwałtownych kapitałowych prze-
pływów, które w sposób destabilizujący wpływają na gospodarkę. Najczęściej 
przepływy te są wynikiem spekulacji walutowych i zmian zaufania ze strony in-
westorów, czego skutkiem jest pogorszenie makroekonomicznych wskaźników. 
Polska, rezygnując ze złotego na rzecz nowego pieniądza europejskiego, może się 
zabezpieczyć przed ryzykiem pojawienia się walutowego lub finansowego kryzysu, 
jednocześnie zwiększając swoją makroekonomiczną stabilność w długim okresie. 
Wzrost konkurencyjności, a także wzrost przejrzystości cen, w długim okresie, 
mogą mieć pozytywny wpływ na stabilność makroekonomiczną Polski po jej akce-
sji do Unii Walutowej, a także znacznie zmniejszy się poziom ryzyka – nastąpi 
wzrost ratingu polskiej gospodarki [Konkurencyjność Polski…, 2013]. 

Stopa procentowa to jeden z podstawowych wskaźników ekonomicznych 
dla gospodarek. Jej wysoki poziom stanowi barierę dla inwestycji oraz ogranicza 
dostęp kredytów. Wprowadzenie waluty euro daje szansę na spadek nominalnych 
stóp procentowych, ponieważ EBC przejął obowiązek ich wyznaczenia i utrzy-
mywania oraz zredukowania premii za ryzyko walutowe. Generalnie w Polsce 
stopy procentowe utrzymują się na wyższym poziomie niż w pozostałych kra-
jach strefy euro. Wynikiem tego jest zróżnicowany poziom stóp inflacji oraz 
stóp procentowych nominalnych pomiędzy gospodarką Polski a gospodarką strefy 
euro. Polska, która jest krajem w fazie konwergencji i stara się „doganiać” roz-
winięte kraje UGW, charakteryzuje się wysoką dynamiką wydajności pracy. 
Dzieje się tak poprzez efekt Balassy-Samuelsona (powstaje presja inflacyjna, 
która powoduje zróżnicowany poziom inflacji w Polsce i strefie euro), odmienny 
sposób percepcji ryzyka w UGW i w Polsce. Zmniejszeniu poziomu stóp pro-
centowych, poprzez wprowadzenie wspólnego pieniądza, towarzyszy obniżenie 
kosztów związanych z pozyskaniem kapitału dla państwa, przedsiębiorstw oraz 
gospodarstw domowych.  

Jedną z szans wynikających z obecności w Unii Monetarnej jest zwiększe-
nie intensywności międzynarodowej wymiany handlowej. Jest to efekt posze-
rzenia pola działania i perspektyw dla podmiotów krajowych, które rozpoczyna-
ją kooperację na skalę rynku całego obszaru walutowego. Dzięki temu, iż waluta 
europejska uzyskała dość mocną międzynarodową pozycję, importerzy oraz 
eksporterzy z państw Unii Walutowej mają możliwość działania w warunkach 
zbliżonych do warunków funkcjonowania amerykańskich przedsiębiorstw. Za 
pośrednictwem integracji walutowej producenci z krajów strefy euro mają szan-
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sę na zwiększenie nakładów inwestycyjnych, by poszerzyć zakres swej działal-
ności gospodarczej. Uczestnictwo Polski w strefie euro przyczyni się do wzrostu 
otwartości gospodarki oraz intensyfikacji handlu z krajami obszaru walutowego. 
Według ekonomistów wprowadzenie w Polsce nowej waluty spowoduje wzrost 
eksportu o około 2-14%, natomiast przewiduje się mniejszy wzrost importu, jed-
nakże jego wzrost powinien być silniejszy od wzrostu wartości eksportu. Skala ko-
rzyści będzie uzależniona od atrakcyjności oferty producentów polskich, a także od 
ich konkurencyjności i możliwości ekspansji na zagraniczne rynki. Dla polskiej 
gospodarki do pozytywnych efektów związanych ze wzrostem międzynarodowej 
wymiany handlowej należą: 
− napływ nowych rozwiązań technologicznych; 
− większa liczba komplementarnych inwestycji w stosunku do eksportowej 

produkcji; 
− specjalizacja wewnątrzgałęziowa i wzrost skali produkcji, by efektywniej 

wykorzystać czynniki produkcji. 
Obok uwarunkowań w skali makroekonomicznej poziom intensywności 

międzynarodowego handlu po wejściu Polski do UGW będzie także uzależniony 
od otoczenia mikroekonomicznego. Do najważniejszych mikroekonomicznych 
uwarunkowań wpływu waluty europejskiej na handel zagraniczny należą  
[de Grauwe, 2000]: 
− poziom konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw; 
− nastawienie polskich przedsiębiorstw do funkcjonowania w warunkach Unii 

Monetarnej. 
Biorąc pod uwagę makroekonomiczne argumenty, akcesja polskiej gospo-

darki do Unii Walutowej na pewno wpłynie w pozytywny sposób na wzrost in-
tensywności handlu międzynarodowego oraz wzrost gospodarczy. Natomiast 
uwarunkowania mikroekonomiczne nie mają już tak pozytywnego wydźwięku. 
Nadal niski poziom konkurencyjności polskiego sektora MSP i poziom innowa-
cyjności polskich przedsiębiorstw uznaje się za zagrożenie, by móc wykorzy-
stywać maksimum korzyści z handlu zagranicznego. Według przeprowadzonych 
dotychczas badań europejska waluta w długim okresie powinna się przyczynić 
do wzrostu wielkości polskiego eksportu. Jednakże w początkowym okresie 
członkostwa Polski w strefie euro wolumen eksportu może się zmniejszyć w wyni-
ku wzrostu wewnętrznego popytu. Lecz z powodu wzrostu konkurencyjności 
sektora MSP w Polsce eksport będzie dynamicznie wzrastał nawet o 13-14%, 
czyli bardziej, niż gdyby Polska pozostała poza Unią Monetarną. Generalnie 
wspólna waluta – euro − do tej pory doprowadziła do wzrostu dynamiki w wielu 
procesach (m.in. w wymianie handlowej). Jest to widoczne w obecnych krajach 
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członkowskich za pośrednictwem wyższych bezpośrednich inwestycji zagra-
nicznych. Uwarunkowania gospodarki polskiej w skali makro, od których zależy 
skala szans i korzyści z międzynarodowej wymiany handlowej po wejściu do 
Unii Walutowej, są na korzystnym poziomie. Kraje strefy euro mają wysoki 
udział w handlu Polski. Taka sytuacja powinna doprowadzić do wzrostu powiązań 
międzynarodowej wymiany, głównie zwiększenia handlu wewnątrzgałęziowego. 
Poziom zmienności złotego na tle walut regionu jest dość wysoki. Przyjęcie euro 
jako waluty stabilnej będzie oddziaływać na zwiększenie intensywności relacji 
handlowych polskiej gospodarki z krajami trzecimi [Bilans korzyści…, 2013]. 

Strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki ma wzrost BIZ – bezpośred-
nich inwestycji zagranicznych. Inwestycje te są związane z napływem nowych 
technologii i efektywnych metod zarządzania, a także generują wzrost konkuren-
cyjności. W długim okresie powyższe czynniki przyczyniają się do szybszego 
wzrostu gospodarczego. Wzrost BIZ w Polsce, po akcesji do strefy euro, będzie 
wynikiem redukcji ryzyka walutowego oraz stabilizacji makroekonomicznej. Te 
czynniki są kluczowe dla zagranicznych inwestorów, ponieważ zwiększają ich 
pewność co do kierunku działań inwestycyjnych. 

Na bilans kosztów i korzyści należy także spojrzeć przez pryzmat kosztów 
zaniechania. Wszelkie korzyści i koszty płynące ze wstąpienia do strefy euro należy 
skonfrontować z przewidywanymi konsekwencjami rezygnacji Polski z udziału 
w Unii Gospodarczo-Walutowej w sytuacji, gdy pozostałe kraje stowarzyszone 
staną się jej pełnoprawnymi członkami [Sporek, 2011b]. 
 
 
4. Zagrożenia i koszty 
 

Członkostwo w UGW, oprócz licznych korzyści i szans, niesie wiele nie-
bezpieczeństw dla gospodarek. Do najistotniejszych kosztów oraz zagrożeń, 
wynikających z procesu integracji walutowej, należą: 
− utrata autonomiczności polityki pieniężnej; 
− utrata nominalnego kursu walutowego, funkcjonującego jako mechanizm do-

stosowawczy; 
− możliwość przyjęcia nieoptymalnego kursu konwersji; 
− pogorszenie konkurencyjności gospodarki Polski; 
− różnice inflacyjne w obrębie Unii Monetarnej; 
− potencjalny wzrost cen na rynku aktywów; 
− niebezpieczeństwo niewypełnienia wszystkich kryteriów zbieżności; 
− efekt cenowy z tytułu wprowadzenia do obrotu gotówkowego nowej waluty. 
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Razem z przyjęciem waluty europejskiej następuje możliwość prowadzenia 
polityki monetarnej w sposób niezależny (w tej kwestii kluczowe decyzje będzie 
podejmował EBC). Istnieje obawa, iż polityka prowadzona przez EBC może się 
okazać niedopasowana w pełni do potrzeb polskiej gospodarki w zakresie stop-
nia synchronizacji cykli koniunkturalnych oraz poziomu stóp procentowych. 
Jednakże istnieją czynniki, które ograniczają koszty związane z utratą autono-
miczności polityki monetarnej, m.in. poprzez postępujące procesy globalizacji. 

Kolejnym kosztem integracji walutowej jest utrata nominalnego kursu wa-
lutowego, który jest skutecznym mechanizmem absorbowania zewnętrznych 
asymetrycznych wstrząsów. Kurs walutowy jest pomocny w przypadku przej-
ściowych, permanentnych wstrząsów podażowych i popytowych, a w przypadku 
pojawienia się szoków podażowych wpływa destabilizująco na realną sferę go-
spodarki. W Unii Monetarnej występuje automatyczne absorbowanie szoków 
monetarnych, więc utrata autonomicznej polityki kursowej nie będzie kosztem 
pod kątem stabilności danych wielkości makroekonomicznych. By móc ocenić 
efekty rezygnacji z płynnego systemu walutowego w Polsce, należałoby 
uwzględnić stopień synchronizacji wstrząsów między gospodarką Polski a strefą 
euro. Zgodnie z teorią OOW realny kurs walutowy odgrywa większą rolę jako 
dostosowawczy mechanizm, gdy większa jest zmienność. Według przeprowa-
dzonych analiz polski złoty jest jedną z najbardziej zmiennych walut ugrupowania.  

Przystąpienie przez Polskę do Unii Walutowej będzie uwarunkowane usta-
leniem odpowiedniego kursu, po jakim polski złoty będzie zastąpiony przez no-
wą walutę euro – tzw. kursu konwersji. Kurs ten zostanie ustalony przez Radę 
ECOFIN, po decyzji uchylenia derogacji dla polskiej gospodarki. W sytuacji gdy 
kurs konwersji, w relacji do kursu równowagi, będzie na niedowartościowanym 
poziomie, może to doprowadzić do przegrzania gospodarki i wywołać presję po-
pytową i inflacyjną. To w efekcie wpłynęłoby w negatywny sposób na polską 
innowacyjność i jej potencjał rozwojowy. Jednocześnie niedowartościowany 
kurs konwersji ma pozytywny wpływ na „terms of trade”, a z drugiej strony niesie 
negatywne skutki dla poziomu konkurencyjności innych krajów UGW. Znowu 
przewartościowanie pieniądza krajowego miałoby pozytywne odbicie na poziomie 
m.in. cen, płac, emerytur wyrażonych w euro. W efekcie przewartościowany 
kurs konwersji spowolniłby aktywność gospodarki oraz doprowadziłby do wzro-
stu bezrobocia. Ustalając kurs konwersji, należy brać pod uwagę jego wpływ na 
cenowe efekty związane z wprowadzeniem euro i dążyć do jego zaokrągleń.  

Różnica inflacyjna pomiędzy gospodarką Polski i strefy euro, w długim 
okresie, może być związana z procesem doganiania rozwiniętych gospodarek 
UGW. Należy szacować wzrost inflacji, płac, lecz będzie on determinowany 
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przez konwergencję realną oraz większą wydajność pracy. Wzrost płac i cen  
w szybkim tempie uważa się za mało prawdopodobny, choć uzależniony od podję-
tych w przyszłości reform strukturalnych. Generalnie cały ten proces będzie prze-
biegał w naturalny i zrównoważony sposób [Konsekwencje z przyjęcia…, 2013]. 

Mechanizm dostosowawczy ERM II ma moc ograniczania narzędzi polityki 
monetarnej, by oddziaływać w ten sposób na poziom inflacji. Jego restrykcyjne 
założenia dotyczące możliwych odchyleń waluty przebywającej przez dwa lata 
w tym systemie pozwalają sprawdzić, czy dany kraj będzie zdolny do prowa-
dzenia tzw. policy mix, czyli makroekonomicznej, optymalnej polityki. Jeśli 
Polsce uda się spełnić to kryterium, to spełni ona równocześnie jeden z warun-
ków uzyskania statusu członkostwa w Unii Monetarnej. Członkostwo w syste-
mie ERM II może być związane z zagrożeniem, jakim jest tzw. trójkąt niemoż-
ności, który oznacza, iż w warunkach, gdzie występuje swobodny przepływ 
kapitału, jest utrudniona możliwość jednoczesnej realizacji celu inflacyjnego  
i kursowego. Kolejnym negatywnym skutkiem spójności wewnętrznej jest trud-
ność w komunikowaniu polityki monetarnej, co może generować zaburzenia na 
finansowym rynku. Innym zagrożeniem jest trudność związana ze stabilizacją 
waluty w warunkach, gdzie dość szybko przemieszcza się kapitał. Im w mniej-
szym stopniu rynek walutowy jest płynny, tym silniej przepływy kapitałowe 
mogą oddziaływać na poziom kursu. Do tego typu rynków należy także Polska 
[Żyżyński, 2011]. 

Efekty cenowe, które wiążą się z wprowadzeniem do obiegu gotówkowego 
nowej wspólnej waluty europejskiej, stanowią jeden z głównych problemów, 
które towarzyszą integracji monetarnej. W państwach strefy euro w okresie wy-
miany walut funkcjonowała tzw. iluzja euro, która przejawiała się „niepropor-
cjonalnym wzrostem inflacji, w relacji do zmian oficjalnego wskaźnika dynamiki 
cen”. Iluzję pieniądza europejskiego generują mechanizmy psychologiczne oraz 
ekonomiczne. Zjawiska psychologiczne są wynikiem trudności przyzwyczajenia 
się do nowego poziomu cen po wprowadzeniu nowej waluty, a przejawiają się 
one stałym przeliczaniem cen w euro na kwoty w walucie krajowej. Z kolei zja-
wiska ekonomiczne wiążą się z wykorzystywaniem kursu do przeliczania kon-
wersji zamiast kursu oficjalnego, co prowadzi do zawyżania cen. W wyniku 
przeprowadzonych już symulacji i badań zostały opracowane cztery modele po-
tencjalnych efektów cenowych, jakie mogą zaistnieć w Polsce po wprowadzeniu 
euro do obrotu gotówkowego: 
I.  Nastąpi zaokrąglenie każdej ceny w górę do najbliższego eurocenta. 
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II.   Pesymistyczny model – ceny atrakcyjne zostaną zaokrąglone w górę do naj-
bliżej atrakcyjnej ceny, natomiast ceny zwykłe zostaną zaokrąglone do naj-
bliższego eurocenta w górę. 

III.   Najczarniejszy model – podobnie jak w modelu pesymistycznym, z tą różnicą, 
że ceny atrakcyjne będą zaokrąglone w odniesieniu do ich kategorii, np. psy-
chologiczne do psychologicznych. 

IV.   Symetryczny model – ceny atrakcyjne zostaną zaokrąglone w dół lub w górę 
do ceny najbliżej z ich kategorii, a ceny zwykłe w dół lub w górę do najbliż-
szego eurocenta. 
Wprowadzenie nowej waluty do obrotu gotówkowego będzie związane z wie-

loma przygotowawczymi działaniami generującymi koszty dla sektora prywat-
nego oraz publicznego. By móc precyzyjnie oszacować koszty związane z wy-
mianą waluty w Polsce, należy najpierw znać strategię tak istotnej zmiany, a jak 
wiadomo, kluczowe decyzje w tej kwestii nie zostały jeszcze podjęte. Duże zna-
czenie będzie miał scenariusz wprowadzenia nowej waluty oraz decyzje związane 
ze sposobem pozyskania monet i banknotów euro w celu ich wymiany. W trak-
cie wymiany walut może dojść do zmian w uwarunkowaniach międzynarodo-
wych oraz krajowych, co będzie zapewne modyfikowało przebieg całego proce-
su. Za zarządzanie operacją wymiany jest odpowiedzialny Narodowy Bank 
Centralny i rządowa administracja. Istotnym elementem wyboru strategii wpro-
wadzenia nowej waluty jest decyzja co do wyboru odpowiedniego modelu tej 
wymiany, od której będzie zależała skala kosztów tego procesu. Wymienia się 
następujące modele: 
− model madrycki – zakłada okres przejściowy, który nie może trwać dłużej 

niż trzy lata; 
− model „big bang” – przewiduje wprowadzenie euro jednocześnie w formie 

gotówkowej i bezgotówkowej; 
− model „big bang” z tzw. okresem „phasing-out” – model ten przewiduje 

równoczesne wprowadzenie euro do obiegu gotówkowego i bezgotówkowe-
go oraz możliwość używania odwołań do narodowego pieniądza przez pe-
wien okres po dokonanej wymianie walut. 

Wprowadzenie nowego wspólnego pieniądza, jak już wspomniano, generuje 
liczne koszty [Osiatyński, 2011]. Koszty z tym związane będą podlegać podziało-
wi na różne podmioty, np. NBP będzie uzależniony od decyzji publicznej admini-
stracji. Na podstawie doświadczeń obecnych państw członkowskich strefy euro 
można stwierdzić, iż kampania informacyjna przeprowadzona w skuteczny spo-
sób może umożliwić społeczeństwu sprawne zapoznanie się z najistotniejszymi 
aspektami wymiany waluty. Pozwala to na przezwyciężenie obaw i niepewności 
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co do euro. Obywatele powinni być na bieżąco informowani, w kolejnych fazach 
wprowadzenia euro do polskiej gospodarki, o potencjalnych korzyściach i kosz-
tach integracji walutowej. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej owa 
kampania powinna być dość wcześnie przeprowadzona przed ustalonym termi-
nem wejścia do strefy euro, by społeczeństwo było na każdym etapie działań 
odpowiednio informowane. Powyższe cele będą wymagały ostrożnej i dokładnej 
realizacji kampanii i stosowania przy tym różnorodnych instrumentów komuni-
kacji. Oczekuje się, iż w Polsce realizację kampanii informacyjnej będzie wspie-
rał EBC poprzez zapewnienie pewnej partii materiałów czy publikacji informa-
cyjnych na temat nowej waluty. Możliwe jest również zrealizowanie partnerskiej 
umowy między Komisją Europejską i Polską, względem której Komisja pokry-
łaby około 50% strat związanych z przeprowadzeniem powyższych działań. 
 
 
Podsumowanie 
 

Polska wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej wstąpiła na drogę pro-
wadzącą w przyszłości do zastąpienia złotego wspólną walutą europejską, lecz 
konkretna data nie została jeszcze określona. Na mocy Traktatu Akcesyjnego 
państwo polskie zobligowało się do tworzenia niezbędnych warunków dla 
wprowadzenia wspólnej waluty. Otwarta kwestia momentu wstąpienia do strefy 
euro przez Polskę, wynikająca z treści Traktatu Akcesyjnego, stwarza polskim 
władzom możliwość kształtowania scenariusza wprowadzenia euro oraz regulacji 
tempa postępów uwzględniającego wszystkie szanse i zagrożenia bezpośrednio 
związane z tym wydarzeniem. Moment wejścia Polski do strefy euro jest uza-
leżniony od wielu czynników, takich jak np. tempo procesów dostosowawczych 
polskiej gospodarki i dojrzałość niezbędna do podjęcia tego typu decyzji. Za 
istotny czynnik, mogący w znacznym stopniu oddziaływać na proces przygotowań 
Polski do przyjęcia euro, uważa się również obecną sytuację kryzysową w strefie 
euro. Pod względem kryteriów konwergencji nominalnej można stwierdzić, iż 
według zaprezentowanych danych Polska spełnia w pełni tylko kryterium fiskalne 
w zakresie długu publicznego. Poważnym problemem polskiej gospodarki jest 
zbyt wysoki poziom długu finansów publicznych. Pełne uczestnictwo w UGiW 
niesie wiele potencjalnych korzyści i kosztów dla polskiej gospodarki. Do grona 
pozytywnych skutków ujednolicenia waluty zalicza się m.in. eliminację kosztów 
transakcyjnych i ryzyka kursowego, możliwość zwiększenia poziomu stabilności 
i wiarygodności makroekonomicznej, intensyfikację wymiany handlowej, wzrost 
krajowych i zagranicznych inwestycji. W grupie kosztów i zagrożeń z wprowa-
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dzenia euro w Polsce wymienia się m.in. koszt utracenia niezależnej polityki 
pieniężnej i kursowej, zbyt szybki wzrost cen w odniesieniu do możliwości go-
spodarki, ewentualny wzrost cen na skutek ich zaokrągleń, różnego rodzaju 
koszty techniczne i administracyjne.  
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PERSPECTIVES AND CONSEQUENCES OF INTRODUCING 
THE EURO IN POLAND – THE BALANCE OF BENEFITS AND COST 

 
Summary: The objective of this article is to identify cost and benefits of introducing the 
common currency in Poland. The main issues are: current level of nominal convergence, 
balance of cost and benefits which are significant from the Polish economics point of 
view, as well as threats and opportunities involved in adoption of the euro. The article 
sums up the perspectives and possible consequences of adopting the single currency 
which might be expected and taken into consideration before joining the Exchange Rate 
Mechanism II.  
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