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Andrzej Abramowicz 

Złoty czy euro powinien być walutą Polski? 

Wstęp 

W formie gotówkowej euro wprowadzono 1.01.2002 roku w dwunastu krajach (oprócz 

Wielkiej Brytanii, Szwecji i Danii)  nalężących wtedy do strefy Euro UE1. Wkrótce potem, 

1.07.2002 roku wycofano z obiegu waluty narodowe tych państw. Następnie do strefy Euro w 

latach  2007, 2008, 2009, 2011, 2014 i 2015 przystąpiły odpowiednio: Słowenia, Cypr i Malta, 

Słowacja, Estonia, Łotwa oraz Litwa.  

Od początku powstania strefy Euro trwa dyskusja czy strefa upadnie czy przetrwa?  

Już w 2010 roku dyskutowano dlaczego oprocentowanie obligacji Portugalii i Hiszpanii, a 

nawet Włoch i Belgii urosło do bardzo wysokiego poziomu? Wejście Polski do strefy Euro 

zawsze będzie związane z różnymi czynnikami ryzyka, może nawet podobnymi jak w innych 

krajach po wstąpieniu do strefy Euro. Poza satysfakcją, że będziemy posługiwać się walutą, 

która po 20 latach funkcjonowania należy do najważniejszych walut świata wystąpią też z tego 

powodu korzyści jak i koszty.  

Jak do kwestii przyjęcia przez Polskę euro odnoszą się autorytety naukowe nie 

wiadomo. Trudno dziś znaleźć kompleksowe opracowania oparte na rzetelnych badaniach. 

Natomiast nie trudno znaleźć wypowiedzi naukowców zajmujących się również polityką. 

Ostatnio po różnych stronach politycznych barykad uzasadnienia za i przeciw stąpienia do unii 

walutowej wypowiadają się głównie politycy. Poniżej, dla przykładu przytoczono dwie 

wybrane opinie z pominięciem stanowiska rządu, bowiem takie oficjalnie nie zostało 

ogłoszone.  

 

Opinia przeciw, a jednak za przyjęciem euro  

Nie spieszmy się do unii walutowej, bo jej przyszłość nie jest w stu procentach pewna - 

mówił w listopadzie 2015 roku na Uniwersytecie Opolskim profesor Marek Belka.  

Dzisiaj (28.0.2.2019 r.) prof. Belka mówi inaczej. Podpisał się pod apelem o przyjęcie przez 

Polskę euro. Jak to uzasadnia? Uważa, że Polska jest krajem o bardzo solidnych fundamentach 

gospodarczych.  

                                                           
1 Od 1 stycznia 1999 w 11 krajach unii (bez Grecji),w transakcjach bezgotówkowych zaczęła obowiązywać jako  

nowa waluta euro.  

http://forsal.pl/artykuly/468646,czy_hiszpanskie_banki_sfinansuja_kryzys_zadluzenia.html
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Dla prof. Marka Belki negatywne skutki w Grecji wywołane jej wejściem do strefy euro 

spowodowane były tym, że Grecja nie spełniała warunków jakim powinny odpowiadać kraje 

starające się o wspólną walutę2, a przyjęta została na własną prośbę. Owszem, bez deklaracji 

wstąpienia, żadne państwo członkowskie nie zostanie przyjęte do strefy euro, jednak oba 

warunki muszą być spełnione. To znaczy, że każde państwo mimo deklaracji musi spełniać 

kryteria określone w artykule 140 TFUE. Ten artykuł określa „drogę” wejścia każdego - bez 

wyjątku - państwa członkowskiego do strefy euro3.  

„Co najmniej co dwa lata lub na wniosek Państwa Członkowskiego objętego derogacją, 

Komisja i Europejski Bank Centralny składają Radzie sprawozdania w sprawie postępów 

dokonanych przez Państwa Członkowskie objęte derogacją w wypełnianiu ich zobowiązań w 

zakresie urzeczywistnienia treści zawartych w dok. C 326/108 PL, Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej z 26.10.2012. Sprawozdania te określają, czy ustawodawstwo krajowe każdego z 

tych Państw Członkowskich, w tym statuty ich krajowych banków centralnych, jest zgodne z 

artykułami 130 i 131 i ze Statutem ESBC i EBC. Sprawozdania określają również, czy 

osiągnięty został wysoki poziom trwałej konwergencji, analizując, w jakim stopniu każde 

Państwo Członkowskie spełniło następujące cztery kryteria:  

— osiągnięcie wysokiego stopnia stabilności cen; będzie to wynikało ze stopy inflacji 

zbliżonej do istniejącej w co najwyżej trzech Państwach Członkowskich, które mają najlepsze 

rezultaty w dziedzinie stabilności cen,  

— stabilna sytuacja finansów publicznych; będzie to wynikało z sytuacji budżetowej, 

która nie wykazuje nadmiernego deficytu budżetowego w rozumieniu ust. 6 art. 126,  

— poszanowanie zwykłych marginesów wahań kursów; zgodnie z mechanizmem 

kursów wymiany walut europejskiego systemu walutowego przez co najmniej dwa lata, bez 

dewaluacji w stosunku do euro,  

— trwały charakter konwergencji; osiągniętej przez Państwo Członkowskie objęte 

derogacją i jego udziału w mechanizmie kursów wymiany walut, co odzwierciedla się w 

poziomach długoterminowych stóp procentowych. 

Z w/w przepisu TFUE jasno wynika, że nie można być przyjętym do strefy Euro 

wyłącznie na własną prośbę nie spełniając przy tym kryteriów, które nie są łatwe do spełnienia. 

To co powiedział prof. Marek Belka odnośnie Grecji nie jest trafne, a gdyby tak było, to 

                                                           
2 Szerzej: Protokół (nr 13) w sprawie kryteriów konwergencji (Traktat o funkcjonowaniu UE).  

3 Czytaj też: Artykuł 140 TFUE, (dawny artykuł 121 ustęp 1, artykuł 122 ustęp 2 zdanie drugie oraz artykuł 123 

ustęp 5 TWE). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN#page=114
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instytucje unijne decydujące o przyjmowaniu do strefy Euro w tym przypadku były 

nieodpowiedzialne, co nie jest wykluczone.  

 

Wypowiedź przeciw wstąpieniu Polski do strefy Euro 

Robert Gwiazdowski4 zapytany czy mamy wchodzić do strefy Euro dziennikarzowi 

onet.pl odpowiedział – „A skądże znowu. Posiadanie wspólnej waluty w obszarach 

zróżnicowanych ekonomicznie jest wadą, a nie zaletą. Wiec niech sobie robią tę „szybszą 

Europę”. Jak się chce płynąc łódką dogonić tę przed nami, to nie można się tak samo ustawiać 

do wiatru. Trzeba odejść w bok. Nie, zmienić kurs na przeciwny, ale iść obok, a nie za. My 

musimy odejść np. w zakresie systemu podatkowego. Friedman mówił na początku zmian u 

nas: „zróbcie to tak, jak Europa robiła, gdy była biedna jak Wy teraz”. A my zrobiliśmy sobie 

kopię i mamy np. zupełnie idiotyczny system podatkowy.” 

 

Korzyści i koszty przyjęcia waluty euro 

Wprowadzenie euro w Polsce przyniesie wiele korzyści jak również wywoła zjawiska 

niekorzystne. Do korzyści m.in. zaliczyć należy podwyższenie tempa wzrostu gospodarczego 

poprzez: 

 Wyeliminowanie ryzyka kursowego w transakcjach dokonywanych z podmiotami 

(firmami czy osobami fizycznymi), działającymi na terenie strefy euro.  

 Trafniejsze szacowanie rentowności planowanych inwestycji. 

  Likwidacja kosztów wymiany walut. 

 Obniżenie poziomu oprocentowania kredytów. 

Ryzyka jakie występują w związku z wejściem do strefy Euro to m.in. możliwość: 

 Pojawienia się bańki spekulacyjnej związanej z  korzyściami związanymi z niskimi 

stopami procentowymi. 

 Wzrostu deficytu budżetowego i niekorzystne tego następstwa. 

Oczywiście wymienione korzyści i koszty to tylko przykłady. Aby przedstawić pełną listę 

zjawisk jakie mogą wystąpić w związku z przyjęciem w Polsce waluty euro należy jak 

                                                           
4 Robert Gwiazdowski od 2009 roku jest wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego 

gdzie objął stanowisko profesora uczelnianego i wykłada m.in z zakresu idei myśli politycznej, prawnej i 

ekonomicznej oraz ekonomicznej analizy prawa i prawa podatkowego.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Profesor_nadzwyczajny
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wcześniej wspomniano dokonać kompleksowego opracowania opartego na rzetelnych 

badaniach i udostępnić Polakom. 

Zakończenie 

Bardzo istotnym przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu danego państwa 

członkowskiego do strefy Euro jest określenie kursu po jakim euro zastępuje walutę tego 

państwa. Kurs po zakończeniu stosowania derogacji, Rada, ustanawia jednomyślnie głosami 

Państw Członkowskich, których walutą jest euro5 oraz państwa przyjmującego walutę euro. 

Głosowanie odbywa się na wniosek Komisji Europejskiej i po konsultacji z Europejskim 

Bankiem Centralnym. Ustalony kurs jest nieodwołalny.  

W przypadku Polski ważnym jest zatem ten kurs, a którego nie jest w stanie przewidzieć ani 

prof. Marek Belka jak również dr hab. Robert Gwiazdowski, podobnie jak Autor.  

Należy pamiętać, że Polska wstępując do strefy Euro zrezygnuje z własnej polityki pieniężnej, 

czyli zrezygnuje z możliwości wpływania na konkurencyjność własnej gospodarki poprzez 

ustalanie kursu złotego, bo go nie będzie. Euro podobnie jak złoty, to pieniądz fiducjarny6, na 

który mają wpływ politycy. 

Decyzja o wejściu Polski do strefy Euro wynika z wielu czynników ekonomicznych. Dlatego 

nie można opierać się wyłącznie na racjach politycznych, bo jest to niezwykle niebezpieczne. 

Potrzeba wykonać jeszcze wiele badań aby móc określić na ile Polska zbliżyła się do krajów 

strefy Euro takich jak Niemcy czy Francja. Czy wydajność pracy i nowoczesność naszej 

gospodarki jest podobna jak w tych krajach.  

Również ważnym zagadnieniem jest problem kształtowania się długu zagranicznego po 

przyjęciu waluty euro.  

Należy pamiętać także, że niezależnie od długookresowych korzyści jakie może 

przynieść przyjęcie w Polsce waluty euro, to w przypadku niekorzystnych zbiegów 

okoliczności przyjęcie euro może być dla naszej gospodarki zgubne.  

W artykule „Kryzys w strefie euro a nierównowaga zewnętrzna strefy 7”, Bilski i Janicka 

omawiając sytuację tzw. krajów Południa należących do strefy Euro wskazali na źródła 

                                                           
5 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL C 326/109, 26.10.2012. 
6 Pieniądz fiducjarny to pieniądz niemający oparcia w dobrach materialnych. Szerzej: Mishkin F. Ekonomika 

pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN 2002; Pietrzak B., Polański Z, pod 

red. Woźniak B. System finansowy w Polsce. Warszawa: PWN, tom. 1, 2008. 
7 Bilski J., Janicka M. Kryzys w strefie euro a nierównowaga zewnętrzna strefy, w: Tomasz Gruszecki (red.), 

Kryzys a dług publiczny w krajach rozwiniętych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 223–234 
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kryzysowej sytuacji tych państw. Są to: zbyt niskie stopy procentowe, nadmierny popyt 

konsumpcyjny, niekonkurencyjna produkcja, relatywnie tanie dobra importowane, brak obaw 

o kwestię nadmiernego deficytu na rachunku obrotów bieżących – oto sytuacja krajów 

Południa. Ignorowanie tego faktu grozi cyklicznie powtarzającymi się kryzysami finansowymi, 

jako że koszty neutralizowania kolejnych zaburzeń na rynkach kapitałowych będą coraz wyższe.  

W tym artykule zaproponowali również rozwiązanie tego problemu. 

Przykład Grecji będzie zapewne wiele razy przywoływany w dyskusjach dotyczących 

zasadności przystąpienia Polski do strefy euro. Dowodzi on bowiem jednego – nie jest 

sukcesem przystąpić do strefy, a odnaleźć się w niej zarówno w wymiarze gospodarczym, 

społecznym, jak i politycznym po uzyskaniu członkostwa8.  

 

                                                           
8 Bilski J., Janicka M. Kryzys strefy euro. Przypadek Grecji. Studia Prawno-ekonomiczne, t. XCVII, 2015 PL 

ISSN 0081-6841 s. 213. 


