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Uwarunkowania i perspektywy wprowadzenia euro w Polsce
1. Wst p
Integracja Polski ze strukturami Unii Europejskiej nale y do priorytetowych
celów ka dego rz du RP od 1989 roku. Realizacja tego celu wymaga szeregu dzia a
dostosowawczych, bowiem podstawowym warunkiem uzyskania cz onkostwa w UE
jest spe nienie tzw. kryteriów kopenhaskich. Kryteria te zosta y okre lone przez Rad
Europejsk na szczycie w Kopenhadze w czerwcu 1993 roku i dotycz w szczególnoci nast puj cych obszarów1:
1. stabilno instytucji gwarantuj cych demokracj , rz dy prawa, prawa cz owieka,
respektowanie i obrona praw mniejszo ci,
2. istnienie funkcjonuj cej gospodarki rynkowej, jak równie zdolno do funkcjonowania w warunkach presji konkurencyjnej oraz si rynkowych w ramach Unii
Europejskiej,
3. zdolno do sprostania obowi zkom wynikaj cym z cz onkostwa, w tym przyj cie
celów dotycz cych unifikacji politycznej, jak równie Unii Gospodarczej i Walutowej.
Zabiegaj c o cz onkostwo w UE Polska ma wiadomo , i  zgodnie z powy szymi kryteriami  oznacza to jednocze nie uczestnictwo w UGW. Zapisy dotycz ce
Unii Gospodarczej i Walutowej wchodz równie w sk ad tzw. acquis communautaire,
czyli prawa europejskiego, które Polska zobowi za a si przyj w ca o ci. Pe ne
cz onkostwo w Unii Europejskiej oznacza zatem zgod na integracj monetarn , a wi c
tak e przyj cie rozwi za z zakresu integracji instytucjonalnej, tj. przekazanie cz ci
uprawnie NBP na rzecz Europejskiego Banku Centralnego.
Celem niniejszego referatu jest próba odpowiedzi na pytanie o zasadno wst pienia Polski do UGW. Analiza jest prowadzona z perspektywy porównywania kosztów i korzy ci tego przedsi wzi cia, a tak e warunków, jakie nale a oby spe ni w
okresie przedakcesyjnym. Wreszcie rozpatrzone zostan mo liwe strategie sfinalizowania procesu integracyjnego, tj. zast pienia z otego przez euro.

2. Korzy ci i koszty przyst pienia Polski do UGW
Unia Gospodarcza i Walutowa stwarza nowe mo liwo ci zwi kszenia dobrobytu
spo ecznego. Z przyst pieniem do bloku euro wi e si szereg wymiernych korzy ci,
zarówno mikro- jak i makroekonomicznych. Do najistotniejszych, z punktu widzenia
d ugofalowego interesu polskiej gospodarki, nale :
1. zniesienie ryzyka kursowego i kosztów ubezpieczenia tego ryzyka (hedging),
1
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

wyeliminowanie kosztów transakcyjnych,
zwi kszenie przejrzysto ci i porównywalno ci cen,
integracja z jednolitym rynkiem finansowym UE,
zwi kszenie makroekonomicznej stabilno ci,
wy szy wzrost gospodarczy,
obni enie stóp procentowych,
wzmocniona pozycja przetargowa w skali mi dzynarodowej i korzy ci z seniora u,
zwi kszenie wiarygodno ci instytucji prowadz cych polityk finansow i samej
polityki.
Najwa niejsz z powy szych korzy ci jest wyeliminowanie niepewno ci co do
waha kursów. Ryzyko kursowe istnieje zawsze dopóty, dopóki na danym obszarze
funkcjonuje wiele walut. Powstaje ono na skutek mo liwo ci wyst pienia zmian kursów w trakcie trwania okresów rozliczeniowych. Niepewno co do kszta towania si
relacji wymiennych jest czynnikiem skutecznie ograniczaj cym zarówno wzajemn
wymian handlow , jak równie i inne dziedziny mi dzynarodowej wspó pracy gospodarczej. Wprawdzie w ostatnich latach wypracowano szereg technik zabezpieczenia si
przed ryzykiem kursowym, jednak dzia ania takie s kosztowne i wymagaj znacznych
kwalifikacji. W praktyce techniki hedgingowe nie s wykorzystywane przez ma e i
rednie firmy, g ównie ze wzgl du na brak odpowiednich specjalistów oraz niewielk
wiadomo potrzeby stosowania zabezpiecze . W strefie euro ryzyko takie nie istnieje, pozostaje jedynie ryzyko kursowe w stosunku do walut spoza UGW2.
Kolejn korzy ci jest likwidacja kosztów transakcyjnych, ponoszonych przy
wymianie jednej waluty na drug . Wg szacunków, statystyczny turysta przy ka dym
przekraczaniu granicy w krajach Europy, ponosi koszty transakcji w wysoko ci ok. 13
dolarów3. Koszty transakcyjne stanowi znacz c pozycj w ogólnych kosztach polskich przedsi biorstw utrzymuj cych intensywne kontakty handlowe z zagranic .
Wprowadzenie euro umo liwi ich eliminacj , co oznacza znaczne oszcz dno ci, a
tak e poprawienie pozycji konkurencyjnej.
Istnienie jednego pieni dza zwi kszy transparentno rynku, a to oznacza
wzmocnienie konkurencji. Mo liwo atwiejszego porównywania cen wyra onych w
tej samej walucie jest wa n korzy ci tak dla przedsi biorstw, jak i dla konsumentów.
Umo liwi bowiem podejmowanie optymalnych decyzji, zarówno co do wyboru miejsca sprzeda y, jak i zakupu towarów i us ug.
Euro stanowi b dzie tak e wa ny czynnik pozwalaj cy na w czenie si do
jednolitego rynku finansowego w ramach Unii. Unifikacja umo liwi inwestorom
optymaln alokacj kapita u oraz pos u y stworzeniu warunków dywersyfikacji róde
i form kredytów, na skutek zwi kszonej konkurencji mi dzy bankami. Wi ksze zró nicowanie us ug i ich lepsze przystosowanie do potrzeb klientów uczyni rynek bardziej
p ynnym. Wzmo ona rywalizacja mi dzy instytucjami finansowymi udost pni tak e
znacznie szersz ni dotychczas palet mo liwo ci inwestycyjnych. Przewiduje si , i
to wszystko doprowadzi do zintegrowania rynków narodowych w jeden Europejski
Obszar Finansowy (European Financial Area).
2
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Oczekuje si , e w UGW zostanie utrzymana niska inflacja, co zapewni stabilno makroekonomiczn dla wielu krajów. Zwi zane jest to z antyinflacyjnym statutem Europejskiego Banku Centralnego, utworzonego ci le na wzór niemieckiego
Bundesbanku. Polityka monetarna EBC mo e wspiera wzrost gospodarczy jedynie w
takim zakresie, który nie koliduje z podstawowym celem utrzymania stabilno ci cen w
strefie euro. Wprawdzie zapisy traktatowe nie zawieraj wyja nie , co oznacza stabilno cen, jednak w ostatnich latach ukszta towa si pogl d, e jest to sytuacja, w
której wzrost indeksu cen konsumpcyjnych w rednim okresie kszta tuje si poni ej
2%4. Niska inflacja umo liwi tak e zwi kszenie wiarygodno ci kraju na mi dzynarodowym rynku finansowym, a tak e odbierana b dzie jako pozytywny sygna dotycz cy
kszta towania si klimatu inwestycyjnego.
Kolejn korzy ci z wspólnej waluty mo e by zwi kszone tempo wzrostu gospodarczego. Nadzieje te wynikaj z faktu obni enia kosztów przeci tnych, wy szej
produktywno ci i nasilonej konkurencji, b d cych rezultatem powi kszenia rozmiarów
rynku wewn trznego. Cz sto mo na spotka si z opini , i dzi ki wdro eniu wspólnej
waluty mo liwe b dzie osi gni cie zjawiska ekonomii skali, co ostatecznie mo e
doprowadzi do zwi kszenia wzrostu gospodarczego nawet do 1% rocznie5.
Warto tak e zwróci uwag na to, e dzi ki zmniejszeniu ryzyka zwi zanego z
kursami walut nast pi obni enie stóp procentowych. W analizach przyjmuje si , e
warto tej redukcji si gnie nawet 2 punktów procentowych6.
Wreszcie, niebagateln rol b dzie odgrywa fakt uzyskania prawa do emisji waluty o du ym znaczeniu mi dzynarodowym, a tak e czerpania z tego tytu u korzy ci.
Twórcy euro maj nadziej , e stanie si ono znacz c walut mi dzynarodow , zast puj c dolara w funkcji rodka rozliczeniowego.
Dope nieniem przedstawionej wy ej analizy korzy ci z unii walutowej powinna
by prezentacja zwi zanych z ni zagro e . Nie nale y bowiem zapomina , e z ustanowieniem UGW zwi zanych jest tak e wiele w tpliwo ci.
Najwa niejsz konsekwencj wprowadzenia unii walutowej na obszarze UE jest
cz ciowa utrata suwerenno ci w sferze polityki gospodarczej. Zwi zane jest to z
faktem wyzbycia si przez jej uczestników dwóch niezwykle istotnych instrumentów7:
1. mo liwo ci swobodnego prowadzenia polityki pieni nej pod k tem realizacji
wewn trznych priorytetów gospodarczych,
2. mo liwo ci pos u enia si kursem w asnego pieni dza dla dora nego wzmocnienia
pozycji konkurencyjnej kraju w handlu mi dzynarodowym oraz dla roz adowania
napi cia w bilansie p atniczym.
Rezygnacja z powy szych prerogatyw w adzy gospodarczej poci ga za sob daleko id ce skutki. Polityka kursowa podlega uwspólnotowieniu, tj. b dzie prowadzona
bez brania pod uwag salda i struktury bilansu p atniczego na obszarach cz stkowych,
a ewolucja kursu euro b dzie okre lana przez stan zagregowanego bilansu, bez wzgl du na pozycj konkurencyjn poszczególnych krajów cz onkowskich.
4
5
6
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Miary niebezpiecze stw zwi zanych z Uni Gospodarcz i Walutow dope nia
ryzyko wyst powania tzw. szoków asymetrycznych. Ich istota sprowadza si do tego,
e nie dotykaj one w jednakowy sposób wszystkich krajów, b d te uderzaj tylko w
niektóre (a nie pozosta e). Napi cia tego typu mog wyst pi w sektorze zarówno
monetarnym, jak i realnym, po stronie poda y lub popytu. Co wi cej, szoki asymetryczne zazwyczaj nie s jednorazowe, tylko rytmicznie si powtarzaj , a ich rezultaty
kumuluj si z biegiem czasu. Jednak bez wzgl du na form charakteryzuj si tym, e
gro recesj oraz deficytem bilansu handlowego (szczególnie po utracie mo liwo ci
pos u enia si narz dziami polityki pieni nej i walutowej w celu np. zmiany stóp
procentowych czy dewaluacji waluty krajowej). Typowe przyk ady takich zjawisk to8:
1. rozbie no faz cyklu koniunkturalnego w poszczególnych krajach Unii jest to
szok rytmicznie powtarzaj cy si , o zmiennych kierunkach wp ywu na gospodark ,
utrudniaj cy porozumienie w sprawie priorytetów polityki ekonomicznej,
2. nag y wzrost cen surowców energetycznych, jest to jednorazowy szok natury
poda owej o pochodzeniu zewn trznym np. wzrost cen ropy naftowej,
3. wzrost wydajno ci pracy nieustannie szybszy w jednym pa stwie w porównaniu
do innego, jest to szok poda owy, którego skutki kumuluj si w czasie.
Ko cz c rozwa ania dotycz ce szoków asymetrycznych nale y gwoli cis o ci
wspomnie , e istnieje mo liwo przynajmniej cz ciowego ograniczenia ich negatywnych skutków, nawet po utracie narz dzi zmian kursu albo kompensacyjnych
zmian ilo ci pieni dza. Procesy dostosowawcze by yby stosunkowo atwe, gdyby p ace
i ceny by y elastyczne w obu kierunkach, albo gdyby bezrobotni mogli przemieszcza
si swobodnie z obszarów stagnacyjnych do obszarów dynamicznie si rozwijaj cych,
albo gdyby wspólny bud et móg nale ycie dofinansowywa restrukturyzacj oraz
pokrywa pilne potrzeby spo eczne na terenach dotkni tych recesj 9. Jednak w Polsce,
a tak e w ramach UE warunki te s spe nione w bardzo minimalnym stopniu.

3. Warunki uczestnictwa Polski w strefie euro
Jak ju wspomniano, akcesja Polski do UGW stanowi strategiczny cel polskiej
polityki gospodarczej. Jego realizacji sprzyjaj prowadzone od 1998 roku negocjacje z
Uni Europejsk , okre laj ce stopie przygotowania naszego kraju do przestrzegania
regu obowi zuj cych w krajach Pi tnastki. Polska droga do strefy euro jest wyra nie nakre lona, poniewa nie mo emy liczy na uzyskanie specjalnego statusu, jaki
uzyska y Wielka Brytania i Dania, które wynegocjowa y w traktacie z Maastricht
specjaln klauzul zezwalaj c im czasowo nie uczestniczy w UGW. Jednak e zanim
Polska stanie si integraln cz ci bloku euro, musi uprzednio spe ni szereg warunków. Przyst pienie do UGW uzale nione jest m. in. od10:
1. silnego poparcia politycznego,
2. akceptacji spo ecznej,
3. spe nienia kryteriów z Maastricht.
8
9
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Je eli mówimy o pierwszym z tych warunków, to wydaje si , i idea wprowadzenia wspólnego pieni dza stanowi p aszczyzn porozumienia znacznej cz ci klasy
politycznej w naszym kraju. Zreszt stanowisko negocjacyjne Polski zdaje si nie
pozostawia w tej kwestii adnych w tpliwo ci. Polska w pe ni podziela oraz uznaje
zasady obowi zuj ce w UE w obszarze negocjacyjnym Unia Gospodarcza i Walutowa, czego dowodem jest deklaracja przyj cia prawa europejskiego w tej dziedzinie do
dnia 31 grudnia 2002 roku11. Ponadto polskie prawo w tym obszarze jest ju w znacznym stopniu zbie ne z odpowiednimi aktami prawnymi, okre laj cymi zasady cz onkostwa w UE. W rezultacie rz d nie wyst puje o okresy przej ciowe i nie zg asza
adnych problemów negocjacyjnych.
Odpowiednie akty prawne okre laj ce obszar negocjacyjny Unia Gospodarcza i
Walutowa mo na podzieli na 4 grupy tematyczne12:
1. koordynacja polityki gospodarczej,
2. polityka fiskalna,
3. polityka monetarna i polityka kursu walutowego,
4. docelowy etap przyj cia jednolitej waluty euro.
W pierwszym obszarze stwierdza si , i Polska polityka gospodarcza b dzie
prowadzona zgodnie z wymogami koordynacji z odpowiedni polityk prowadzon w
Unii Europejskiej. Jej instrumentami s Narodowy Program Przygotowa do Cz onkostwa, a tak e Wspólna Ocena rednioterminowych Priorytetów Polityki Gospodarczej13. Je eli chodzi o obszary drugi i trzeci, to z przyj tych zobowi za wynika, i
Polska wyra a wol sprostania wszystkim wymogom Unii Europejskiej w zakresie
dyscypliny bud etowej, stabilnego kursu walutowego i zapewnienia niezale no ci
banku centralnego. Natomiast okre lenie docelowej daty przyj cia euro nie jest obligatoryjne, bowiem przyst pienie do UGW nast pi w czasie, gdy gospodarka polska
spe ni wszystkie wymogi zrównowa onej gospodarki rynkowej (tj. charakteryzuj cej
si nisk inflacj i niewielkim deficytem bud etowym).
Zakres poparcia spo ecznego dla idei zast pienia z otego przez euro z kolei b dzie uzale niony od rzetelnie prowadzonej kampanii informacyjnej, przedstawiaj cej
zarówno korzy ci jak i zagro enia z tego przedsi wzi cia. O tym, e rezygnacja z
w asnej waluty b dzie krokiem trudnym nie trzeba nikogo przekonywa . Nale y w tym
momencie pami ta s owa Michaela Mussy, na temat roli waluty, jak ta spe nia w
wiadomo ci narodowej. Otó jego zdaniem mo na j przyrówna do takich symboli
narodowych jak flaga, hymn czy god o14. Zrzeczenie si w asnego pieni dza b dzie
zatem posuni ciem trudnym ze wzgl dów emocjonalnych. Ponadto, paradoksalnie,
zast pienie z otówki wymaga, by najpierw sta a si ona jednostk bardzo stabiln , a
wi c szczególnie atrakcyjn . atwo wi c zrozumie , e wst pienie do UGW b dzie dla
wielu bardzo bolesne. Jednak z drugiej strony warto zastanowi si nad tym, czy
narodowe waluty mia yby realne szanse na stanie si jednostkami stabilnymi, gdyby
nie bodziec do ich utwardzania, jakim jest dla krajów kandyduj cych projekt inte11
12
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gracyjny. Wej cie do UGW najprawdopodobniej oka e si w pewnym momencie
najlepszym sposobem na uchronienie si od zewn trznych nacisków, b d cych efektem wystawienia gospodarki na wp ywy globalizujacych si rynków, zw aszcza finansowych15. Równie w Europie Zachodniej pozyskanie szerszych kó spo ecznych dla
euro dokona o si w du ym stopniu przez wskazywanie na trudne do unikni cia niebezpiecze stwa zmasowanych nap ywów i odp ywów gor cego pieni dza. Jednak
argumenty takie zostan przyj te dopiero wtedy, gdy zaistnieje wystarczaj ca pewno , e z otówka zostanie zamieniona na pieni dz lepszy, mniej podatny na psucie i
lepiej odpowiadaj cy potrzebom ycia gospodarczego kraju. O tym, e tak b dzie w
istocie przekonuj traktatowe podstawy stabilno ci euro. Prowadzona w UGW polityka
gospodarcza ma za zadanie utrzymywa wydatki publiczne, inflacj i stopy procentowe na stabilnym i odpowiednio niskim poziomie, bilans p atniczy za w stanie równowagi. Celem ostatecznym tych dzia a jest stabilno si y nabywczej nowej waluty.
Du e znaczenie dla budowy zaufania dla euro maj tak e, zapisane w traktacie z
Maastricht, wymogi zakwalifikowania danego pa stwa do UGW, zwane kryteriami
konwergencji. S to okre lone, wiadcz ce o ustabilizowaniu gospodarki, warto ci
podstawowych parametrów ekonomicznych. Stanowi one, e kandydat do Unii Gospodarczej i Walutowej powinien spe nia 16:
1. trzy kryteria monetarne
a) stabilno ci cen  rednia stopa inflacji w roku poprzedzaj cym badanie dotycz ce spe nienia kryteriów spójno ci nie powinna by wy sza ni o 1,5 pkt. proc. od
wska nika odnotowanego w trzech najlepszych pod tym wzgl dem krajach,
b) stopy procentowej  rednia nominalna d ugookresowa stopa procentowa nie
powinna by wy sza ni o 2 pkt. proc. od stopy procentowej w trzech krajach o
najni szym poziomie inflacji w roku poprzedzaj cym badanie,
c) udzia u w mechanizmie kursowym Europejskiego Systemu Walutowego 
rynkowe kursy walutowe potencjalnych cz onków UGW powinny by sta e
przez odpowiednio d ugi czas, poniewa b dzie to traktowane jako test rynkowy
zdolno ci danego kraju do adoptowania si do wewn trznych i zewn trznych
szoków bez potrzeby zmiany kursów walutowych, oraz
2. dwa kryteria fiskalne
a) deficytu bud etowego  stosunek planowanego lub aktualnego deficytu rz dowego do PKB, mierzony w cenach rynkowych, w roku poprzedzaj cym badanie,
nie powinien przekracza 3%,
b) d ugu publicznego  w roku poprzedzaj cym badanie udzia zad u enia w PKB,
mierzony w cenach rynkowych, nie powinien przekracza 60%.
Powszechnie uwa a si , e kryteria najtrudniejsze do spe nienia dla Polski to
stopa inflacji i stopa procentowa. Oba te parametry pozostaj w zwi zku funkcjonalnym, poniewa oczekiwania inflacyjne wp ywaj na oprocentowanie dziesi cioletnich

15
16

Por. K. Lutkowski, Euro ..., op. cit., s. 20.
Por. R. Pohl, Kryteria fiskalne z Maastricht jako przes anki stabilnej unii walutowej w Europie,
Ekonomista nr 1/1998, s. 112-114 i M. Klamut, Polityka gospodarcza a konwergencja regionów w
Unii Europejskiej, Gospodarka Narodowa nr 3/1999, s. 89-90.
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papierów d u nych17. Jakkolwiek minione lata przynios y znaczny post p w redukcji
stopy wzrostu cen (np., inflacja w okresie 1991  1997 zmniejszy a si blisko sze ciokrotnie, a w 1998 roku obni y a si do poziomu jednocyfrowego), to nale y pami ta ,
e zagro enie dla jej poziomu stanowi potencjalna niestabilno , jak mog si cechowa przep ywy krótkoterminowego kapita u, a tak e zagro enia zwi zane z wysok
p ynno ci banków.

4. Mo liwe strategie akcesyjne
Jednym z kluczowych problemów stoj cych przed Polsk jest okre lenie odpowiedniego tempa wchodzenia do UGW, a tak e wybór momentu, kiedy nast pi zamiana z otówki na euro. Opinie w tej kwestii s podzielone, poniewa rezygnacja z waluty
narodowej jest jednoznaczna z utrat niezale nej polityki monetarnej (w tym kursowej)
oraz poddanie si rygorystycznym wymogom polityki fiskalnej. Nale y sobie odpowiedzie na pytanie, czy z punktu widzenia polskiej gospodarki i polskich przedsi biorstw korzystniejsze b dzie jak najszybsze wprowadzenie euro, czy te systematyczne przygotowywanie si do tego kroku przez najbli sze lata. Podej cia reprezentowane
w Polsce mo na przedstawi (za R. Stawarsk 18) wg schematu:
Tabela 1.

Scenariusze wprowadzania euro przez Polsk

Warianty
dostosowa
1
2

Scenariusze
Szybka integracja walutowa

Pó niejsze wej cie do UGW

Jednostronne wprowadzenie euro
(currency board)
Cz onkostwo w UGW jednoczesne z
cz onkostwem w UE

Szybkie dostosowania do integracji walutowej
Dostosowania stopniowe

ród o: R. Stawarska, Teoretyczne przes anki..., op. cit., s. 148.

Jak wida , rozwa ane s dwa podstawowe scenariusze19:
1. pierwszy z nich zak ada rezygnacj ze z otego jeszcze przed przyst pieniem Polski
do Unii Europejskiej, lub najpó niej w momencie akcesji do UE,
2. drugi scenariusz (oficjalnie poparty przez rz d i NBP) zak ada najpierw przyst pienie do Unii Europejskiej, a nast pnie do Mechanizmu Kursów Walutowych 
ERM II (ang. Exchange Rate Mechanism) na co najmniej 2 lata.
Strategia jednostronnej euroizacji zosta a zaproponowana przez A. Bratkowskiego i J. Rostowskiego.20 Wed ug jej autorów szybka rezygnacja ze z otego mog aby
17

18
19

R. Stawarska, Teoretyczne przes anki cz onkostwa Polski w Europejskiej Unii Walutowej w: Teoretyczne i empiryczne aspekty wspó czesnych mi dzynarodowych stosunków gospodarczych, T. Rynarzewski (red.), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Pozna 2001, nr 8, s. 142.
Ibidem.
J. Byrt, Kiedy do Unii Gospodarczej i Walutowej? Próba oceny szans i zagro e dla Polski, Wspólnoty Europejskie nr 12/2000, s. 30.
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si odby wg nast puj cego scenariusza: np. w adze monetarne publicznie deklaruj
wol zast pienia z otówki przez euro, ze skutkiem w postaci definitywnego i nieodwracalnego usztywnienia kursu. By by to przypadek wprowadzenia currency board, co
mia oby pozwoli na ominiecie fazy ERM II i zwi zanych z ni restrykcyjnych polityk
 monetarnej i fiskalnej21. Twórcy tej koncepcji ponadto s zdania, i posuniecie takie
przynios oby wiele korzy ci. Pierwsza z nich to wi ksza wiarygodno polskiej polityki makroekonomicznej, bowiem rezygnacja z w asnej polityki monetarnej mia aby by
dowodem na determinacj w d eniu do ca kowitej integracji z UE, Po drugie, umo liwi oby to likwidacj wysokich kosztów prowadzenia niezale nej polityki monetarnej
(m. in. koszty sterylizacji rynku pieni nego). Po trzecie, autorzy zak adaj , i w
polskiej gospodarce zosta aby trwale wygaszona inflacja, spad aby stopa procentowa i
tym samym zmala by koszt obs ugi d ugu publicznego22. W ród korzy ci wymieniane
s tak e ni sze koszty przedsi biorstw z uwagi na eliminacj ryzyka kursowego i
kosztów transakcyjnych. Podstaw ca ej koncepcji jest, zdaniem A Bratkowskigo,
powa ne zagro enie dla Polski w postaci kryzysu walutowego, wi c do korzy ci z
szybkiego wprowadzenia euro mo na te zaliczy spadek spekulacji walutowych
uniemo liwiaj cy wyst pienie takiego kryzysu23.
Twórcy tej strategii, celem zachowania obiektywizmu, nie zapominaj te o
trudno ciach zwi zanych z szybk euroizacj . Nale y przede wszystkim wymieni 24:
1. utrata symbolu narodowego w postaci z otówki,
2. ryzyko kryzysu p ynno ci sektora bankowego w sytuacji gdyby dosz o do masowego wycofywania pieni dzy z banków (trzeba pami ta , e po wprowadzeniu euro, NBP straci mo liwo udzielania nieograniczonego kredytu systemowi bankowemu),
3. wzrost realnego kosztu obs ugi ju wyemitowanych d ugoterminowych papierów
skarbowych o sta ym oprocentowaniu,
4. problem ochrony konkurencyjno ci polskiej gospodarki w przypadku wyst pienia
szoku asymetrycznego (zewn trznego lub wewn trznego).
Zaprezentowana wy ej koncepcja spotka a si z wieloma zarzutami. Przedmiotem krytyki jest przede wszystkim niedocenianie zagro e zwi zanych z szybk rezygnacj ze z otówki, a tak e przecenianie korzy ci z takiej operacji. Podstaw zarzutów
jest spostrze enie, e Polska nie jest jeszcze w wystarczaj cym stopniu przygotowana
do wej cia do ugrupowania pa stw wysoko rozwini tych gospodarek, jakim jest UE.
Wskazuje si , i sprostanie kryteriom konwergencji z Maastricht oznacza jedynie
zbie no nominaln , natomiast w rzeczywisto ci kluczowe znaczenie ma konwergencja realna. Oznacza ona podobny poziom tempa wzrostu PKB, jak i wysoko PKB per
capita, zbli on wydajno pracy i poziom p ac. Innymi s owy, jest to podobny poziom
rozwoju gospodarczego i zbli ona struktura gospodarcza.
Powy sze przyczyny mog yby sta si , zdaniem wielu ekonomistów, powa nym
powodem wyst pienia szoku asymetrycznego. Dla zniwelowania jego negatywnych
20
21
22
23
24

J. Rostowski, Do waluty na skróty. Euro zamiast z otówki  jak najszybciej!, Polityka nr 41/2001.
R. Stawarska, Teoretyczne przes anki , op. cit., s. 149.
Por. J. Rostowski, op. cit., s. 64.
Por. J. Byrt, Kiedy do Unii , op. cit., s. 30.
Ibidem, s. 30-31.
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nast pstw niemo liwe by oby pos u enie si , w warunkach zwi zanej polityki monetarnej, narz dziem dewaluacji. Normalnie, dewaluacja przyczynia si do spadku konkurencyjno ci cenowej importu i wzrostu konkurencyjno ci eksportu, tym samym
hamuj c spadek popytu na produkcj krajow 25.
Jak przekonuj krytycy koncepcji jednostronnej euroizacji, tak e argumentacja
dotycz ca spodziewanych korzy ci jest nieuzasadniona. Po pierwsze, nie nale y obawia si , zdaniem D. Rosatiego, w obecnym stanie gospodarki, kryzysu walutowego.
Spowodowane jest to korzystn struktur rodzajow nap ywu kapita u, znacznymi
rezerwami walutowymi NBP i oparciu polskiej gospodarki na zdrowych fundamentach
makroekonomicznych. Dyskusyjn spraw pozostaje równie prawdopodobie stwo
spadku stopy procentowej po szybkim wprowadzeniu euro. Wskazuje si , i ewentualny spadek nie by by zbyt du y, a z pewno ci stopy nie spadn do poziomu pa stw
UGW. W tpliwo ci zdaje si równie budzi argument dotycz cy obni enia inflacji.
Wymiana z otego, zgodnie z sugesti autorów szybkiego przej cia na euro, po kursie
rynkowym, spowoduje, e ceny towarów niewymiennych b d zani one w stosunku
do tych w Eurolandzie. Proces ich ujednolicania, spowoduje wzrost cen tych produktów, skutecznie hamuj c spadek inflacji. Wreszcie podkre la si , i co prawda zniknie
ryzyko kursowe, ale wci pozostanie ryzyko polityczne i handlowe26.
Ilustracj , a zarazem podsumowaniem dylematów zwi zanych z wyborem omawianej strategii jest Tabela 2.
Tabela 2.

Szanse i zagro enia zwi zane z wyborem terminu przyst pienia do UGW

Argumenty za szybkim wst pieniem do UGW
polska polityka makroekonomiczna stanie si bardziej
wiarygodna;
znikn koszty prowadzenia
niezale nej polityki monetarnej, w tym koszty sterylizacji pieni dza;
wygaszona zostaje inflacja;
stabilne warunki rozwoju
handlu zagranicznego na
skutek znikni cia kosztów
wymiany i ryzyka kursowego;
spad aby stopa procentowa;
spad by koszt obs ugi d ugu
publicznego;
spadek spekulacji walutowych uniemo liwi by wy25
26

Ibidem, s. 31.
Ibidem, s. 32.

Argumenty przeciw szybkiemu
wst pieniu do UGW
zagro enie kryzysem p ynno ci
systemu bankowego, w przypadku
panicznego wycofywania pieni dzy;
wzrost realnego kosztu obs ugo
wyemitowanych papierów wartociowych o sta ym oprocentowaniu;
problem ochrony konkurencyjno ci
polskiej gospodarki w przypadku
wyst pienia szoku zewn trznego lub
wewn trznego;
utrata dochodu z tytu u emisji
pieni dza krajowego i podatku inflacyjnego;
ustalenie kursu euro po cenach
rynkowych wp ynie na drastyczn
presj na wzrost p ac, co zaowocuje
kryzysem w sferze realnej gospodarki.

Argumenty za
tradycyjn
drog do euro
prawdopodobie stwo wyst pienia kryzysu walutowego jest
niewielkie;
dyskusyjne
jest prawdopodobie stwo
znacznego
spadku inflacji i stopy
procentowej,
a w konsekwencji korzy ci ze
spadku kosztu
obs ugi d ugu.
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st pienie kryzysu walutowego.

ród o: J. Byrt, Kiedy do..., op. cit., s. 33.

Znacznie wi kszym powodzeniem cieszy si koncepcja tradycyjnej drogi do
UGW. W czenie Polski do obszaru euro by oby procesem etapowym, a zatem pozwoli oby na g bsz konwergencj polskiej gospodarki z gospodarkami Eurolandu, na
p aszczy nie mikroekonomicznej oraz makroekonomicznej. Warto w tym, miejscu
przypomnie ju sygnalizowany fakt poparcia tej drogi przez ko a rz dowe i NBP.
Dokonuj c charakterystyki tej strategii nale y wzi pod uwag cztery odr bne
etapy procesu integracyjnego.
Pierwszy okres  przygotowawczy  powinien zako czy si w momencie
przyst pienia Polski do Unii Europejskiej. Do tego czasu Polska ma swobod w prowadzeniu niezale nej polityki pieni nej i kursowej. G ównym zadaniem b dzie
wprowadzenie do ustawodawstwa tej cz ci dorobku prawnego UE, która dotyczy
UGW. W szczególno ci s to regulacje dotycz ce banku centralnego, które trzeba
dostosowa w taki sposób, aby mia on rzeczywist autonomi . Ponadto wymagane
jest wypracowanie odpowiednich zasad w kwestii przep ywu kapita ów w obrocie z
zagranic . Wreszcie wymogi dotycz stworzenia odpowiednich warunków do funkcjonowania zdrowego systemu bankowego i stabilnego systemu finansowego27.
Przed przyst pieniem do UE nale y tak e, a mo e nawet przede wszystkim,
spe ni kryteria kopenhaskie  polityczne (dotycz ce demokracji) i gospodarcze (dotycz ce gospodarki rynkowej). Okres wst pny powinien by równie wykorzystany na
sprostanie wymogom kryteriów konwergencji z Maastricht. Przewiduje si podj cie
szeregu zada maj cych temu s u y . Przede wszystkim jest to zmiana polityki pieni nej i kursowej, polegaj ca na przyj ciu bezpo redniego celu inflacyjnego, a zatem
braku po rednich celów polityki pieni nej w warunkach wzrostu stopnia p ynno ci
kursu walutowego28. Celowi stabilno ci pieni dza krajowego powinna tak e s u y
odpowiednia polityka bud etowa, nastawiona na zdrowe finanse publiczne.
Etap ten jest zdecydowanie najwa niejszy, bowiem b dzie mia decyduj ce znaczenie dla daty wprowadzenia w obiegu jednolitej waluty europejskiej. Dzia ania tu
podj te oka si szczególnie wa ne w trakcie procedury ratyfikacji traktatu akcesyjnego, bowiem trzeba spodziewa si , i spe nienie omówionych wymogów stanowi
b dzie podstaw dobrego wizerunku Polski w opinii cz onków UGW.
Drugi okres rozpocz by si z przyst pieniem do Unii Europejskiej. Polska wesz aby jednocze nie do UGW ze specjalnym statusem pa stwa cz onkowskiego,
wobec którego stosuje si odst pstwo od ogólnych regu . Oznacza to, e nie mia yby
zastosowania, w odniesieniu do naszego kraju, te prawa i obowi zki, które dotycz
pa stw Eurolandu. Jednak polska polityka gospodarcza, zgodnie z traktatem o Wspólnocie Europejskiej, powinna by wówczas traktowana jako przedmiot wspólnej troski
(Art. 99), za polityka kursowa jako przedmiot wspólnego zainteresowania (Art. 124).
27
28

Por. L. Or ziak, Aktualne , op. cit., s. 10.
Por. M. Czechowicz, Skutki integracji walutowej  wnioski dla Polski w: red. Z. Dach, Kontrowersje
wokó kosztów i korzy ci integracji Polski z Uni Europejsk , Wy sza Szko a Przedsi biorczo ci
i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 1999, s. 224.
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Z dniem przyst pienia do unii NBP sta by si cz onkiem Europejskiego Systemu
Banków Centralnych, jakkolwiek z prawem do prowadzenia niezale nej polityki
pieni nej. Jednak, ze wzgl du na status Polski w UGW, NBP nie mia by prawa udziau w podejmowaniu decyzji dotycz cych funkcjonowania ca ego obszaru euro, bowiem
by by jedynie reprezentowany w Radzie Generalnej EBC, bez prawa posiadania swego
przedstawicielstwa w Radzie Zarz dzaj cej. Do g ównych obowi zków NBP nale a oby branie udzia u w ogólnych konsultacjach na forum Rady Generalnej, a tak e dostarczanie danych statystycznych okre lonych przepisami EBC29.
Trzeci okres  przej ciowy  to ten, w którym Polska b dzie zobowi zana przez
dwa lata uczestniczy w mechanizmie kursowym ERM II. Mechanizm ten powsta na
mocy uchwa y Rady Europejskiej z dnia 16 czerwca 1997, podj tej w Amsterdamie i
zatwierdzonej 1 wrze nia 1998 na podstawie umowy miedzy Europejskim Bankiem
Centralnym i bankami centralnymi krajów UE, które jeszcze nie nale do strefy
euro30. ERM II przewiduje szczegó owe procedury interwencji walutowych oraz zasady ich finansowania31:
1. automatyczna interwencja przy osi ganiu przez kursy rynkowe punktów kra cowych korytarza dopuszczalnych odchyle ,
2. interwencje w ramach dopuszczalnych odchyle mog by uruchamiane jednostronnie przez bank kraju kandyduj cego do UGW, jak te na podstawie skoordynowanego dzia ania z udzia em EBC.
Funkcje nadzorcze nad sprawnym dzia aniem nowego mechanizmu kursowego
sprawuje organ zwany Rozszerzon Rad , w sk ad której wchodz w adze EBC, w adze banków centralnych krajów euro oraz krajów kandyduj cych.
W okresie przej ciowym Polska polityka kursowa musi by podporz dkowana
zasadom funkcjonowania ERM II, co miedzy innymi oznacza32:
1. ustalenie kursu centralnego w stosunku do euro,
2. ustalenie dopuszczalnego pasma waha wokó kursu centralnego,
3. stosowanie wspólnej procedury dotycz cej ustalania kursów walutowych i pasma
waha , ograniczone uczestnictwo EBC w interwencjach kursowych, maj cych na
celu obron kursów walut uczestnicz cych w ERM II.
Podj cie decyzji o w czeniu polskiej waluty b dzie zale a o od sytuacji gospodarczej jak i woli politycznej w adz monetarnych, jednak w praktyce nie nale y spodziewa si nadmiernego opó niana tego kroku, gdy postawi oby to pod znakiem
zapytania szczero intencji Polski co do uczestnictwa w obszarze euro. Decyzj t
ponadto powinien u atwi stosunkowo szeroki przedzia waha kursu rynkowego (+/15%). Docelowo zak ada si , i rzeczywiste wahania powinny by niewielkie, zbli one
do kursu centralnego. Je eli ten stan da si utrzyma , przy jednoczesnym braku ogranicze w przep ywie kapita u, to nast pnym krokiem powinno by nieodwracalne zafiksowanie kursu mi dzy z otym a euro.
Czwarty okres  pe ne uczestnictwo w Unii Walutowej  nast pi oby z dniem
ostatecznego usztywnienia kursu z otego. Przyst pienie do UGW b dzie wi za si z
29
30
31
32

Por. L. Or ziak, Aktualne , op. cit., s. 11.
E. Rzeszutek, Euro a polska polityka kursowa, Bank i Kredyt, nr 12/1998, s. 34.
Ibidem, s. 35.
M. Czechowicz, op. cit., s. 225.
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ograniczeniem kompetencji NBP na rzecz banku centralnego unii. Dzia ania, jakie
nale a oby podejmowa w tym okresie, to dostarczanie wyczerpuj cych informacji w
kwestii trendów rynkowych, agregatów monetarnych, przestrzegania norm ryzyka, a
tak e definiowania celów polityki pieni nej i stosowanie odpowiednich jej instrumentów. Pocz tek tego etapu, wed ug prognoz, przewidywany jest na rok 200833.
Podsumowuj c analiz dotycz c wyboru strategii wej cia do strefy euro warto
zwróci uwag na jeszcze jedna koncepcj , zaproponowan przez K. Lutkowskiego.
Proponuje si w niej jak najszybsze wprowadzenie z otego do ERM (jeszcze przed
przyst pieniem do Unii Europejskiej). Posuni cie to nale a oby uprzednio uzgodni z
w adzami Europejskiego Banku Centralnego. Zdaniem autora, taka droga by aby
znacznie mniej ryzykowna, poniewa nie ma wówczas konieczno ci ograniczania z
góry czasu przebywania w mechanizmie kursowym do dwóch lat, je liby Polska nie
by aby po tym okresie jeszcze gotowa do przyj cia euro34.

5. Uwagi ko cowe
Z dotychczasowej analizy zdaje si wynika , i d ugofalowy interes polskiej gospodarki, polegaj cy na wzmocnieniu jej mi dzynarodowej pozycji konkurencyjnej,
wymaga, aby nasz kraj d y w rozs dnej perspektywie 5-7 lat do UGW. Decyzja o
przyj ciu euro w adnym wypadku nie b dzie skokiem w ciemno, poniewa b dzie
do czasu, aby odnie si do dotychczasowych do wiadcze unii walutowej. O ile
ca e przedsi wzi cie oka e si sukcesem, a nie wida dotychczas ewidentnych przyczyn, z racji których mia oby by inaczej, trudno wyobrazi sobie zasadno niesko czonego pozostawania na peryferiach. W warunkach relatywnej zamkni to ci, w
oparciu jedynie o skromne mo liwo ci wewn trznej akumulacji, nie wida nadziei na
zbudowanie dobrej pozycji konkurencyjnej kraju w mi dzynarodowym handlu. Szans
dla niedokapitalizowanej gospodarki Polski jest mo liwo przy czenia si do wielkiego rezerwuaru kapita owego oraz wykorzystanie nowszych rozwi za technologicznych z zagranicy. Ponadto rodzima gospodarka wymaga restrukturyzacji w takiej
skali, jaka przeros aby w asne mo liwo ci generowania kapita u. Wydaje si , e nie ma
innej mo liwo ci jak szeroki import kapita u z Europy Zachodniej. Nadzieja na
restrukturyzacj poprzez subwencjonowanie, protekcjonizm, oraz odgórne sterowanie
gospodark za pomoc narz dzi polityki fiskalnej i monetarnej powinna by moderowana dotychczasowymi do wiadczeniami krajów Dalekiego Wschodu (np. Korei) jak i
Ameryki aci skiej. Dzia ania takie przyczyni yby si do wepchni cia gospodarki w
g boka izolacj , techniczne zacofanie i spowolnienie wzrostu35. Uwadze decydentów
wiadomo niebezpiecze stw zwi zanych z przep ywem
nie powinna tak e umkn
mi dzynarodowych funduszy spekulacyjnych. Jedn z najskuteczniejszych odpowiedzi
na to wyzwanie jest w a nie unia walutowa. Pozostawanie na zewn trz ugrupowania
udost pniaj cego mechanizm mi dzynarodowej pomocy kredytowej by oby wiadom
rezygnacj z rozwi zania bezpieczniejszego i bardziej efektywnego. Mo na wi c na
33
34
35

Tam e, s. 225.
Por. J. Byrt, Kiedy do Unii , op. cit., s. 32.
Por. K Lutkowski, Problem bilansu p atniczego Polski a perspektywa w czenia si do EMU, Gospodarka Narodowa nr specjalny/1998, s. 37.
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zako czenie powtórzy za K. Lutkowskim, e rozp yniecie si z otego w unii walutowej, czy te jego przedzierzgni cie si w euro, nie b dzie dla polskiej waluty detronizacj , ale chwalebnym skonsumowaniem jego historii.
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