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OCENA GOTOWOŚCI POLSKI DO UCZESTNICTWA W STREFIE EURO 

(Streszczenie)

Celem niniejszego artykułu jest ocena stopnia wypełniania przez Polskę kryteriów nominalnej 
konwergencji zawartych w Traktacie z Maastricht na podstawie analizy empirycznej obejmującej 
lata 2007–2015. W opracowaniu poruszona została także problematyka dotycząca realnej konwer-
gencji naszej gospodarki ze strefą euro. Kwestie te mają bowiem istotne znaczenie dla perspektywy 
pełnego uczestnictwa Polski w Unii Gospodarczo-Walutowej oraz możliwości osiągnięcia jak 
największych korzyści wynikających z integracji monetarnej. Ponadto, wskazane zostały najważ-
niejsze korzyści płynące z przystąpienia do strefy euro oraz zagrożenia wynikające z rezygnacji 
z własnej waluty. Przeprowadzona analiza dowodzi, iż wymogi traktatowe nie stanowią dla Polski 
bariery uniemożliwiającej akcesję do unii walutowej. Jednak poziom podobieństwa strukturalnego 
polskiej gospodarki do gospodarki strefy euro (konwergencja realna) wciąż pozostaje na nieza-
dawalającym poziomie.
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koszty i korzyści integracji monetarnej 
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1. Wstęp

Polska, zgodnie z podpisanym 16 kwietnia 2003 r. Traktatem Akcesyjnym, stała 
się członkiem Unii Gospodarczo-Walutowej z chwilą przystąpienia do Unii 
Europejskiej, jako kraj objęty derogacją1. Oznacza to, iż jesteśmy zobowiązani 
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1  Traktat między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką 
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Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugal-
ską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii 
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dążyć do przyjęcia wspólnej waluty po wcześniejszym spełnieniu kryteriów 
konwergencji określonych w Traktacie z Maastricht. Dlatego kwestie dotyczące 
gotowości Polski do udziału w unii monetarnej pozostają ciągle aktualne. Należy 
jednak podkreślić, iż w przepisach tych nie został określony termin, w jakim dane 
państwo ma czas na przyjęcie wspólnej waluty. Zatem Polska ma możliwość wy-
boru najkorzystniejszego dla siebie momentu akcesji, który umożliwi osiągnięcie 
jak największych korzyści z członkostwa we wspólnym obszarze walutowym.

Integracja monetarna w dużym stopniu przyczynia się do rozwoju gospodarcze-
go kraju, nie stanowi ona jednak gwarancji jego osiągnięcia. Wspólna waluta wiąże 
się bowiem zarówno z możliwością osiągnięcia korzyści, ale również z konieczno-
ścią poniesienia pewnych kosztów. Dlatego ważne jest odpowiednie przygotowanie 
Polski do wyzwań związanych z przyszłym członkostwem w unii walutowej.

2. Korzyści wynikające z przystąpienia Polski  
do wspólnego obszaru walutowego

Integracja monetarna umożliwi Polsce osiągnięcie korzyści bezpośrednich, 
które powinny być odczuwalne natychmiast po przystąpieniu do strefy euro, 
ale również stworzy szansę na zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego oraz 
dobrobytu w długim okresie (zob. rys. 1). Jednak możliwość osiągnięcia tych 
korzyści będzie w dużej mierze uzależniona od stopnia przygotowania naszej 
gospodarki do udziału w unii monetarnej.

Wprowadzenie wspólnej waluty pozwoli na likwidację kosztów transakcyj-
nych, eliminację wahań kursowych oraz zwiększy przejrzystość cen, dzięki czemu 
przedsiębiorstwa będą mogły łatwiej oraz taniej importować i eksportować dobra. 
Nastąpi zatem wzrost międzynarodowej wymiany handlowej determinujący 
wzrost gospodarczy2. Z symulacji przedstawionych w Raporcie NPB wynika, iż 
w ciągu kilkudziesięciu lat po przyjęciu wspólnej waluty można spodziewać się 

i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Re-
publiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką 
Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką 
dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, 
Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisany 
w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2004 r., nr 90, poz. 864) art. 4. 

2 P. Gajewski, Skutki akcesji Polski do strefy euro – przegląd wybranych badań, w: P. Krajewski 
(red.), Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy euro. Ujęcie ilościowe, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, s. 16. 
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poziomu eksportu o ok. 12–13% wyższego niż w sytuacji pozostania poza strefą 
euro3. Ponadto rozwój handlu umożliwi pogłębienie specjalizacji przedsiębiorstw 
oraz osiągnięcie korzyści skali, co w konsekwencji prowadzić będzie do wzrostu 
produktywności i wydajności pracy4.

RYSUNEK 1: Bezpośrednie i pośrednie korzyści przystąpienia do strefy euro
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Ź r ó d ł o: E. Tomczak-Woźniak, Konwergencja realna fundamentem powodzenia integracji mo-
netarnej Polski ze strefą euro, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie, 
nr 59/2015, s. 154.

Przyjęcie przez Polskę euro może w znacznym stopniu przyczynić się do 
wzrostu inwestycji krajowych i zagranicznych. Spadek stóp procentowych dopro-
wadzi do obniżenia kosztu pozyskania kapitału, zwiększając tym samym wartość 
bieżącą netto projektów inwestycyjnych. Oznacza to, iż część przedsięwzięć 
będących dotychczas nieopłacalnymi, dzięki wspólnej walucie będzie charakte-
ryzować się dodatnią stopą zwrotu5. Badania empiryczne potwierdzają bowiem 
pozytywny wpływ przyjęcia euro na wzrost inwestycji. Zdaniem Europejskiego 
Banku Centralnego (EBC), dzięki wspólnej walucie poziom bezpośrednich inwe-
stycji zagranicznych (BIZ) między krajami członkowskimi jest wyższy o ok. 15%, 

3 Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospo-
darczej i Walutowej, NPB, Warszawa 2009, s. 106.

4 R. Poliński, Problemy strefy euro, Wydawnictwo Naukowe FREL, Warszawa 2015, s. 56–57.
5 P. Gajewski, op. cit., s. 16–17.
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a poza unią monetarną o ok. 7%6. Szacuje się, iż w ciągu pierwszych czterech lat 
członkostwa w strefie euro Polska będzie w stanie zakumulować o ok. 20% wię-
cej kapitału niż w sytuacji pozostawania poza wspólnym obszarem walutowym. 
Natomiast w długim okresie poziom tej różnicy może wynieść ok. 12%7.

Korzyści płynące z przyjęcia w Polsce euro stworzą warunki niezbędne 
do zwiększenia tempa wzrostu gospodarczego oraz dobrobytu. Wzrost popytu 
inwestycyjnego, który jest składnikiem globalnych wydatków, oddziaływać 
będzie na rozmiary PKB. Z kolei zwiększenie wolumenu wymiany handlowej 
doprowadzi do dyfuzji technologicznej, co wpłynie na postęp techniczny oraz 
dynamikę wzrostu gospodarczego. Z kolei rozwój rynku finansowego stanowić 
będzie katalizator dla nowych inwestycji i umożliwi poprawę konkurencyjności 
polskich przedsiębiorstw. Należy nadmienić, że przyrost PKB, pomimo iż nie jest 
warunkiem koniecznym do osiągnięcia dobrobytu, jest z nim ściśle powiązany. 
Wzrost dobrobytu będzie bowiem stanowił pochodną wyższych dochodów rozpo-
rządzalnych, wynikających ze wzrostu poziomu PKB oraz niższego poziomu cen8.

Szacuje się, iż w długim okresie, w wyniku korzystnych zmian spowodowa-
nych wprowadzeniem euro, wzrost PKB w Polsce może być wyższy o 2,5–7,5% 
w porównaniu ze scenariuszem pozostawania poza wspólnym obszarem waluto-
wym. Z kolei w przypadku konsumpcji prywatnej można spodziewać się trwałego 
wzrostu na poziomie 1,1–3,7%, a wydatków rządowych o 7,5%9.

3. Koszty oraz zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro

Polska, decydując się na przyjęcie euro, będzie zmuszona przeznaczyć część 
środków na wydatki związane z aspektem techniczno-organizacyjnym wymiany 
waluty. Nastąpi bowiem proces dostosowywania systemów informatycznych, 
rozliczeniowych i rachunkowych do potrzeb nowej waluty. Poniesione zostaną 
również koszty związane z wycofaniem złotego z obrotu oraz przeprowadzeniem 
odpowiedniej kampanii edukacyjno-informacyjnej10. 

 6 Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej…, s. 121.
 7 Ibidem, s. 126–125.
 8 S. Zwierzchlewski, Stabilność unii walutowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, 

s. 126–128.
 9 Ramy Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia Euro, Pełnomocnik Rządu ds. Wprowa-

dzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, Warszawa 2010, s. 28. 
10 D.K. Rosati, Czy Polska powinna wejść do strefy euro?, w: L. Oręziak, D.K. Rosati (red.), 

Kryzys finansów publicznych – przyczyny, mechanizm, drogi wyjścia, Oficyna Wydawnicza 
Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2013, s. 129–130.
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Warto dodać, iż po wprowadzeniu euro może nastąpić przejściowy wzrost 
cen, wynikający z zaokrąglania w górę cen dóbr i usług przeliczanych na euro. 
Efekt ten dotyczy przede wszystkim żywności, usług restauratorskich oraz pro-
duktów codziennego użytku, dlatego skutki te będą odczuwalne zwłaszcza przez 
najuboższe grupy konsumentów11.

Poważnym problemem związanym z przyjęciem wspólnej waluty może oka-
zać się zjawisko nadmiernego boomu kredytowego spowodowanego spadkiem 
stóp procentowych. Część państw należących do strefy euro, zwłaszcza Hiszpania 
oraz Irlandia, borykało się z tym problemem. Doprowadziło to do znacznego 
zadłużenia sektora prywatnego oraz poważnie zagroziło stabilności sektora 
bankowego w tych państwach. Należy jednak podkreślić, iż ryzyko nadmiernej 
akcji kredytowej może zostać ograniczone m.in. poprzez odpowiednie regulacje 
oraz nadzór bankowy12.

Najistotniejszym długookresowym kosztem akcesji do strefy euro mogą być 
skutki wynikające z przekazania kompetencji do prowadzenia polityki pienięż-
nej EBC. W sytuacji niedostatecznej synchronizacji cykli koniunkturalnych albo 
w wyniku wystąpienia szoków asymetrycznych polityka EBC może okazać się 
niewystarczająca dla bieżących potrzeb naszej gospodarki. Przyjęcie wspólnej 
waluty pozbawi nas możliwości wykorzystania nominalnego kursu walutowego 
jako mechanizmu dostosowawczego13.

Rozważając koszt rezygnacji z prowadzenia autonomicznej polityki mone-
tarnej, warto nadmienić, iż stopy procentowe EBC są niższe od stóp ustalanych 
przez NBP. Zatem po akcesji do strefy euro polityka pieniężna w Polsce będzie 
bardziej ekspansywna niż w okresie posiadania własnej waluty. Stopień pobu-
dzania gospodarki będzie silniejszy, co ma istotne znaczenie w sytuacji słabszej 
koniunktury. Z drugiej jednak strony, zbyt ekspansywna polityka monetarna niesie 
ze sobą zagrożenie wystąpienia wspomnianego wcześniej boomu kredytowego, 
inflacji oraz spekulacyjnego wzrostu cen aktywów14.

11 M. Kawula, Sceptycznie o euro, w: J. Kitowski (red.), Korzyści i koszty wprowadzenia euro 
przez Polskę w świetle doświadczeń Słowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
Rzeszów 2010, s. 149. 

12 D.K. Rosati, op. cit., s. 127–128.
13 P. Gajewski, op. cit., s. 26.
14 D.K. Rosati, op. cit., s. 123–124.
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4. Analiza poziomu nominalnej i realnej konwergencji Polski  
w latach 2007–2015

Kraj ubiegający się o akcesję do strefy euro jest zobligowany wypełnić nominalne 
kryteria konwergencji określone w Traktacie z Maastricht. Odnoszą się one do 
sytuacji fiskalnej w państwie (poziom deficytu sektora general government i długu 
publicznego), kwestii stabilności cen, stopy procentowej oraz kursu walutowe-
go. Ostatni kryzys gospodarczy potwierdził jednak, że kryteria te nie stanowią 
wystarczającej przesłanki do pełnego uczestnictwa danego państwa w Unii 
Gospodarczo-Walutowej. Kluczowe znaczenie odgrywa bowiem konwergencja 
realna, czyli zdolność do strukturalnego podobieństwa gospodarki danego kraju 
do gospodarki strefy euro oraz podobnego przebiegu ich cykli koniunkturalnych15.

Polska od lipca 2009 r. do czerwca 2015 r. objęta była procedurą nadmiernego 
deficytu budżetowego16. Na przestrzeni lat 2007–2015 poziom nierównowagi 
sektora general government nieznacznie wzrósł w relacji do PKB (zob. wy-
kres 1). Najwyższy poziom deficytu wystąpił w 2009 r. (7,3% PKB) i w 2010 r. 
(7,5% PKB), co świadczy o wyraźnym pogorszeniu stanu finansów publicznych 
w Polsce w tym okresie. W kolejnych latach poziom ten był jednak sukcesywnie 
obniżany, co pozwoliło na zdjęcie procedury nadmiernego deficytu.

WYKRES 1: Poziom deficytu sektora general government w Polsce w latach 2007–2015 (w % PKB)
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table-
&init=1&language =en&pcode=tec00127&plugin=1; stan na 01.05.2016 r.

15 A. Szczypińska, Monitor konwergencji realnej, Ministerstwo Finansów Departament Polityki 
Makroekonomicznej, nr 5/2015, s. 1.

16 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/06/19-malta-poland-deficits-back-
below-three-percent-gdp/; stan na 05.05.2016 r.
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W okresie 2007–2015 poziom długu sektora general government w Polsce 
kształtował się poniżej wartości referencyjnej 60% PKB (zob. wykres 2). Na-
leży jednak podkreślić, iż na przestrzeni wspomnianych lat poziom ten wzrósł. 
Przeciętnie z roku na rok dług zwiększał się o ok. 1,9% PKB. Najwyższy poziom 
zadłużenia w relacji do PKB odnotowano w 2013 r. (56,0%). Na przestrzeni 
analizowanego okresu Polska miała problem z wypełnieniem tylko jednego 
z kryterium odnoszącego się do stanu finansów publicznych. Warto jednak pod-
kreślić, iż decyzja Komisji Europejskiej o zniesieniu procedury nadmiernego 
deficytu świadczy o poprawie kondycji sektora finansów publicznych w Polsce.

WYKRES 2: Poziom długu sektora general government w Polsce w latach 2007–2015 (w % PKB)
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table-
&init=1&language =en&pcode=teina225&plugin=; stan na 01.05.2016 r. 

Polska w latach 2007–2014 miała przejściowe problemy z wypełnieniem 
kryterium odnoszącym się do poziomu inflacji oraz stopy procentowej (zob. ta-
bela 1). W 2011 r. rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wyniosła 5,96%, 
przewyższając tym samym wartość referencyjną o 0,66 p.p. W pozostałych ana-
lizowanych latach poziom tej stopy kształtował się poniżej ustalonych limitów. 

TABELA 1: Poziom inflacji oraz długoterminowej stopy procentowej w Polsce w latach 2007–2014 
(w %)

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Wartość referencyjna 6,40 6,20 5,90 6,00 5,30 5,10 6,40 3,80
poziom stopy procentowej 5,48 6,07 6,12 5,78 5,96 5,00 4,03 3,52
odchylenie (w pkt. proc.) –0,92 –0,13 0,22 –0,22 0,66 –0,10 –2,37 –0,28
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Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Wartość referencyjna 2,80 4,10 1,50 2,40 3,10 3,10 1,80 1,30
poziom inflacji 2,60 4,20 4,00 2,60 3,90 3,70 0,80 0,10
odchylenie (w pkt. proc.) –0,2 0,1 2,5 0,2 0,8 0,6 –1 –1,2

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do; stan 
na 02.05.2016 r.; http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pco-
de=tec00118&plugin=1; stan na 02.05.2016 r.; http://www.zavedenieura.cz/en/maastricht-criteria; 
stan na 02.05.2016 r.

W latach 2008–2012 poziom inflacji w Polsce był wyższy od przyjętych war-
tości referencyjnych. Najwyższe odchylenie wystąpiło w 2009 r. (ok. 2,5 p.p.). 
W kolejnych latach poziomy limitów oraz inflacji w Polsce osiągały zbliżone 
wartości. W 2013 i 2014 r. ogólny wzrost poziomu cen w naszym kraju był niższy 
niż wartości referencyjne. Warto jednak dodać, iż w większości krajów strefy euro 
występują obecnie bardzo niskie stopy inflacji, a część państw (w tym Polska) 
borykało się z problemem deflacji.

Istotnym miernikiem mówiącym o poziomie gospodarczym państwa jest 
wskaźnik PKB per capita. Na przestrzeni lat 2007–2015 stopa wzrostu tego 
wskaźnika w przypadku Polski była zdecydowanie wyższa od średniego jej 
poziomu dla całej UE oraz strefy euro (zob. wykres 3). Dane te potwierdzają, iż 
Polska to wciąż kraj doganiający gospodarki pozostałych państw członkowskich. 
Należy jednak nadmienić, iż tempo wzrostu PKB per capita w naszym kraju 
spadło z 7,2% w 2007 r. do 3,2% w 2015 r. W 2009 r. tempo wzrostu było ujemne 
dla całej strefy euro oraz UE, wynosząc odpowiednio –4,8% i –4,7% PKB per 
capita. Pomimo kryzysu gospodarczego, jaki dotknął większość państw euro-
pejskich, Polska w tym okresie osiągnęła stopę wzrostu 2,5% PKB per capita, 
co może świadczyć, iż w mniejszym stopniu narażona była na skutki kryzysu.

Na przestrzeni lat 2007–2014 PKB per capita w Polsce mierzony parytetem 
siły nabywczej był zdecydowanie niższy niż dla większości państw strefy euro 
(zob. wykres 4). Pomimo poważnego kryzysu zadłużeniowego, który dotknął 
m.in. gospodarkę Grecji czy Irlandii, kraje na przestrzeni analizowanego okresu 
wykazywały wyższy poziom PKB per capita w PPS niż Polska. W przypadku 
Irlandii wskaźnik ten był niemal dwukrotnie wyższy. Na koniec 2014 r. jego 
wartość dla Polski wynosiła 68% średniej unijnej. Poziom rozwoju gospodar-
czego naszego kraju jest niższy niż w większości państw członkowskich strefy 
euro. Jednak stopniowy jego wzrost może świadczyć o postępującym procesie 
konwergencji realnej, co ma kluczowe znaczenia dla perspektywy akcesji Polski 
do strefy euro.
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WYKRES 3: Stopa wzrostu PKB per capita w Polsce oraz UE w latach 2007–2015 (w %)
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table-
&plugin =1&language=en&pcode=tsdec100; stan na 05.05.2016 r.

WYKRES 4: PKB per capita w PPS w Polsce oraz strefie euro w latach 2007–2014 (EU 28 = 100)
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table-
&plugin =1&language=en&pcode=tec00114; stan na 05.05.2016 r.

Analiza struktur gospodarczych Polski oraz państw strefy euro dowodzi 
braku odpowiedniego poziomu dopasowania. Wspomniane różnice, które nara-
stają od 2003 r., dotyczą większego udziału w strukturze PKB Polski przemysłu, 
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budownictwa, napraw i handlu oraz niższego udziału działalności naukowej 
i pośrednictwa finansowego17. W 2013 r. udział przemysłu w wartości dodanej 
brutto wyniósł w naszym kraju 24,7% wobec 19,3% dla strefy euro18.

WYKRES 5: Innowacyjność polskiej gospodarki względem UE w 2014 roku (UE = 100)
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: Innovation Union Scoreboard 2015, European 
Commission, Belgium 2015, s. 65. 

Poważnym wyzwaniem dla Polski w kontekście osiągnięcia konwergencji 
realnej ze strefą euro będzie poprawa konkurencyjności naszej gospodarki. Jak 
wynika bowiem z Raportu Komisji Europejskiej, należymy do grona „umiarko-
wanych innowatorów”. Poziom innowacyjności naszej gospodarki jest jednym 
z najniższych w całej Unii Europejskiej. W 2014 r. zajmowaliśmy dopiero 
24 miejsce spośród wszystkich państw członkowskich19. Polska we wszystkich 
obszarach dotyczących badania innowacyjności wykazywała niższe wyniki niż 
średnia dla całej UE (zob. wykres 5). Największe dysproporcje pomiędzy pol-
ską gospodarką a UE dotyczyły poziomu przedsiębiorczości naszego kraju oraz 
badań naukowych.

17 Monitor Konwergencji z Unią Gospodarczą i Walutową, Departament Polityki Makroekono-
micznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2016, s. 6. 

18 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/National_accounts_and_GDP/pl; 
stan na 26.05.2016 r.

19 Innovation Union Scoreboard 2015, European Commission, Belgium 2015, s. 5. 
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Analiza stopnia dopasowania cyklu koniunkturalnego Polski oraz strefy euro 
przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów wskazuje na jego ustabilizowanie 
oraz wysoki poziom synchronizacji komponentów cyklicznych PKB. Największa 
zbieżność polskiej gospodarki względem strefy euro dotyczy eksportu, z kolei 
najniższa konsumpcji prywatnej oraz inwestycji20. Komponent cykliczny PKB 
w Polsce oraz w strefie euro w ostatnich latach podlegał podobnym wahaniom21. 
Wzrastający poziom synchronizacji cyklu koniunkturalnego oznacza, iż ryzyko 
wystąpienia szoków asymetrycznych po ewentualnej akcesji Polski do strefy 
euro będzie zdecydowanie niższe. 

Z powyższego można zatem wnioskować, iż poziom konwergencji realnej 
pomiędzy gospodarką naszego kraju a strefą euro w ostatnich latach uległ wzro-
stowi. Należy jednak podkreślić, że wciąż dopasowanie strukturalne gospodarki 
Polski pozostaje na zbyt niskim poziomie, aby móc maksymalizować wszystkie 
korzyści płynące z przystąpienia do wspólnego obszaru walutowego.

5. Zakończenie

Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, iż decyzja o wprowa-
dzeniu w Polsce euro pozwoli na osiągnięcie długookresowych korzyści gospo-
darczych oraz politycznych. Niemniej jednak należy pamiętać o konieczności 
poniesienia pewnych kosztów, które wynikać będą z utraty ważnych instrumen-
tów polityki gospodarczej. Ponadto rozmiar kosztów i korzyści będzie w dużej 
mierze uzależniony od stopnia przygotowania naszej gospodarki do uczestnictwa 
w unii monetarnej.

Na przestrzeni analizowanego okresu Polska nie spełniała kryteriów kon-
wergencji nominalnej. Od 2009 do 2015 r. objęta była procedurą nadmiernego 
deficytu budżetowego. Warto jednak dodać, iż poziom zadłużenia naszego kraju 
był zdecydowanie niższy od większości państw członkowskich strefy euro. Na 
koniec analizowanego okresu Polska nie spełniała jedynie kryterium odnoszą-
cego się do kursu walutowego, co wynika z braku uczestnictwa w mechanizmie 
ERM II. Z powyższego można zatem wnioskować, iż wymóg wypełnienia kryte-
riów konwergencji nominalnej nie będzie stanowił dużego wyzwania dla Polski, 
jeżeli władze podjęłyby decyzję o przystąpieniu do unii monetarnej. Należy jednak 
podkreślić, iż wyzwaniem dla naszej gospodarki będzie natomiast osiągnięcie 
konwergencji realnej ze strefą euro.

20 Monitor Konwergencji z Unią Gospodarczą i Walutową, s. 7. 
21 A. Szczypińska, op. cit., s. 8.
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katarzyna maSzczYk 

EVALUATION OF READINESS OF POLAND TO PARTICIPATE IN THE EURO AREA 

( S u m m a r y )

The purpose of this article is to evaluate the degree of Poland’s fulfillment of nominal convergence 
criteria placed in the Maastricht Treaty. Moreover, this study investigates the problem of the real 
convergence of the Polish economy with the euro area. These issues are important because of the 
perspective of full participation in the Economic and Monetary Union and the ability to maximize 
the benefits of monetary integration. Additionally, this article presents the most important benefits 
of joining the euro area and the risks connected with resignation of domestic currency. The analysis 
shows that the nominal convergence criteria do not constitute for Poland a barrier preventing 
accession to the monetary union. However, the level of structural similarity of the Polish economy 
to the euro area (real convergence) is still unsatisfactory.
Keywords: Economic and Monetary Union; real convergence; nominal convergence; costs and 
benefits of monetary integration


