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Wpływ kryzysu fi nansowego na stosunek Polski do 
wprowadzenia euro

Przepisy prawa unijnego przewidują przyjęcie wspólnej waluty przez 
państwa członkowskie Unii Europejskiej1. Termin przyjęcia euro nie został 
jednak określony. Wobec państw, które jeszcze tego nie uczyniły, stosuje 
się derogację na podstawie art. 122 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską. Podlega ona uchyleniu decyzją Rady w momencie uznania, 
że kryteria członkostwa w unii gospodarczej i walutowej zostały spełnio-
ne. Przypadek Szwecji pokazuje, że w praktyce może być stosowane jed-
nostronne opt-out. Po odrzuceniu przyjęcia euro w referendum w 2003 r. 
rząd tego państwa nie podejmuje działań prowadzących do przyjęcia euro. 
Także w Polsce przystąpienie do strefy euro stało się dyskusyjne, gdy oka-
zało się, że wprowadzenie wspólnej waluty przyczyniło się do pogłębienia 
kryzysu. Unia gospodarcza i walutowa nie przyczynia się – jak zakładano 
– do wzrostu gospodarczego i wyrównywania różnić w poziomie rozwoju 
między państwami członkowskimi. Jedne państwa uzyskały dodatkowe 
możliwości realizacji swoich interesów, natomiast inne poniosły straty 
i popadły w zależność od dużych państw i instytucji zewnętrznych. 

Tematem artykułu jest wpływ kryzysu fi nansowego na politykę Pol-
ski wobec przyjęcia euro. Argumentacja zostanie przedstawiona w dwóch 
częściach. W części pierwszej omówione zostaną źródła kryzysu oraz spo-
łeczne i gospodarcze konsekwencje strategii ratowania euro za wszelka 
cenę. W części drugiej wyszczególnione zostaną argumenty „za” i „prze-
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ciw” ewentualnemu przystąpieniu Polski do strefy euro. Wynikają one 
z uwarunkowań wewnętrznych, związanych z przygotowaniem Polski do 
przyjęcia euro, jak i uwarunkowań zewnętrznych, związanych z funkcjo-
nowaniem samej strefy euro. 

1. Strategia ratowania euro

Przyjmując euro, państwo traci suwerenność nad własną walutą, ale 
zapewnia sobie udział we wspólnej suwerenności walutowej, którą spra-
wuje wraz z innymi państwami nad większym obszarem2. Strefa euro nie 
jest jednak optymalnym obszarem walutowym. Ekonomiści utrzymywali, 
a rzeczywistość to potwierdziła, że unia gospodarcza i walutowa wprowa-
dzona na obszarze nieoptymalnym generuje różne stopy wymiany, speku-
lacyjne ataki na wypłacalność państw oraz nadmierne pasywa, a w kon-
sekwencji – kryzysy3. O utworzeniu wspólnej waluty decydowały jednak 
względy polityczne, co zdaniem niektórych badaczy okazało się błędem4. 
Wystąpiła asymetria między integracją ekonomiczną, polegającą na zno-
szeniu barier handlowych, zwiększaniu konkurencyjności i wprowadze-
niu euro, a integracją polityczną, która polega na tworzeniu wspólnych 
struktur politycznych. 

W 2003 r. Niemcy i Francja naruszyły pakt stabilności i wzrostu przez 
utrzymywanie defi cytu na poziomie przekraczającym 3% PKB. Nie zo-
stały wówczas ukarane, ponieważ inne państwa chciały zachować z nimi 
dobre stosunki i liczyły, że gdy znajdą się w podobnej sytuacji, również 
nie zostaną ukarane. Przyczyniło się to do osłabienia dyscypliny fi nanso-
wej i kryzysu. Państwa, które zachowały własną walutę, mogły się bronić 
przed skutkami kryzysu, odpowiednio dostosowując jej kurs.

2  J. Czaputowicz, Suwerenność, Warszawa 2013, s. 381–383.
3 Zob. szerzej: R. Riedel, Teoria optymalnych obszarów walutowych a budowa 

unii walutowej w Europie, „Przegląd Europejski” 2013, nr 2, s. 7–16. W latach 90. 
XX w. mogliśmy przeczytać: „W przypadku szybko rozwijających się krajów, 
charakterystyczne jest zjawisko równie szybko wzrastającej wielkości importu. 
Dlatego kraje te z reguły przeprowadzają realną deprecjację swoich walut po to, by 
uczynić eksport bardziej konkurencyjnym, a przez to relatywnie zwiększyć jego udział 
w strukturze wymiany handlowej. Istnieje w związku z tym obawa, że przystąpienie 
do unii monetarnej (a wiec rezygnacja z możliwości dokonywania deprecjacji waluty) 
mogłoby zahamować wzrost gospodarczy tych państw”. R. Żak, Unia Gospodarczo-
-Walutowa – aspekty teoretyczne i praktyczne, w: Integracja Europejska. Implikacje dla 
Polski, red. J. Czaputowicz, Kraków 1999, s. 197. 

4  Zob.: G. Majone, Europe as the Would-be World Power. The EU at Fifty, Cambridge 
2009.
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Początkowo dominowały opinie, że banki i przedsiębiorstwa, które nie 
są w stanie spłacić swoich zobowiązań, powinny upaść. Kryzys fi nanso-
wy nie dotknął bowiem wszystkich banków, lecz tylko te, które w pogo-
ni za dodatkowym zyskiem prowadziły ryzykowną politykę kredytową5. 
Upadek instytucji w państwach zadłużonych pociągnąłby za sobą także 
bankructwo banków z Niemiec, Francji i innych państw centrum, któ-
re udzielały kredytów, co powinno być naturalną koleją rzeczy w sytuacji 
podejmowania nadmiernego ryzyka i niedochowywania wystarczającej 
staranności6.

Jednak nie tylko banki są odpowiedzialne, lecz także państwa centrum, 
które na takie działania pozwalały. Ryzykowna działalność kredytowa 
była dla nich korzystna, zwiększała bowiem strumień pieniądza w pań-
stwach peryferyjnych i popyt na produkty importowane z państw cen-
trum. Te ostatnie czuły się zobowiązane do pomocy swoim bankom, które 
co prawda prowadziły działalność kredytową nadmiernie ryzykowną, lecz 
działały w interesie ich społeczeństw. Obawiały się, że niewypłacalność 
państw objętych kryzysem doprowadzi do rozpadu strefy euro na notujące 
nadwyżki państwa centralne i państwa peryferyjne, w których występuje 
defi cyt. Gdyby do tego doszło, banki z państw centralnych mogłyby nie 
odzyskać kredytów, co skutkowałoby albo ich upadkiem, albo koniecz-
nością dofi nansowania ze strony państwa. 

Grecy zapowiedzieli przeprowadzenie referendum w sprawie przyję-
cia unijnej pomocy i pozostania w strefi e euro, jednak kanclerz Niemiec 
i prezydent Francji, obawiając się negatywnego wyniku, doprowadzili do 
odwołania referendum i zmiany władzy w Grecji. Kraje zadłużone utra-
ciły prawo do demokracji, jeżeli mogłoby to prowadzić do naruszenia in-
teresów państw najsilniejszych. Konsekwencją kryzysu są różne poziomy 
demokracji w Unii Europejskiej. 

Unia Europejska przyjęła strategię ratowania euro za wszelka cenę, 
która jest korzystna dla państw centrum, a nie dla tych, które zostały do-
tknięte kryzysem. Pomoc jest wydatkowana na obsługę zadłużenia Gre-
cji, a w ten sposób na ochronę instytucji fi nansowych w państwach, które 
udzielały kredytu. Potwierdza to wielkość defi cytu Grecji, który w 2012 r. 
wyniósł 10%, a obliczany przed wydatkami na obsługę zadłużenia – jedy-
nie – 1%7. Państwa centralne odmówiły rozmów na temat restrukturyzacji 

5  Ch. Galand, Stosowanie reguł pomocy publicznej w sektorze fi nansowym podczas 
obecnego kryzysu, w: Gospodarka Unii Europejskiej, Reakcja na kryzys i perspektywy na 
nowe dziesięciolecie, red. M. Koczor, P. Tokarski, Warszawa 2011, s. 21.

6  A.Z. Nowak, Koniec strefy euro?, „Studia Europejskie” 2012, nr 1, s. 41.
7  T. Sporek, Globalne konsekwencje kryzysu fi nansowego w Grecji, „Studia Europej-

skie” 2013, nr 3, s. 76.
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długu w obawie, że wpłynie to negatywnie na ich system bankowy. Właś-
ciwą odpowiedzią byłoby jednak nie tyle pożyczenie pieniędzy zadłużo-
nym państwom, ile wyposażenie banków w tych państwach w wystarcza-
jący kapitał, by mogły sprostać restrukturyzacji kredytów8.

Spotyka się opinie, że kryzys jest szansą dla dalszej integracji, wy-
musił bowiem konieczną reformę polityk i instytucji unijnych9. Jednak 
strategię ratowania euro za wszelką cenę cechuje skrajnie asymetryczny 
rozkład skutków kryzysu i wątła legitymacja demokratyczna podejmo-
wanych działań. Doprowadziła ona do demontażu europejskiego mo-
delu społecznego w wielu państwach, przyczyniając się do obniżenia 
płac i wydatków socjalnych, ograniczenia praw pracowniczych, wzrostu 
biedy, wykluczenia i nierówności społecznych10. Gdyby społeczeństwa 
państw dotkniętych kryzysem miały obecną wiedzę, zapewne niektóre 
z nich nie wyraziłyby zgody na podjęte w 2010 r. działania naprawcze. 
Dzisiaj państwa centralne nie mają jednak interesu, by zmienić zasady, 
a państwa peryferyjne nie mają wystarczająco silnej pozycji, by do tego 
doprowadzić. Przyczyny kryzysu myli się często z jego skutkami. Jak 
utrzymuje jeden z badaczy, „zadłużenie niektórych państw urosło do 
astronomicznych rozmiarów dopiero na skutek akcji ratowania chwieją-
cych się banków, wdrażania programów ożywienia koniunktury i dzia-
łań wspierających rynek pracy”11.

Poszukiwania winnych problemów strefy euro rzadko prowadzą do 
kwestionowania samej decyzji o jej utworzeniu w takiej formie. Odpowie-
dzialność przerzucono na państwa peryferyjne, którym zarzucono budże-
tową lekkomyślność i „życie ponad stan”. O ile zarzut ten jest prawdziwy 
w stosunku do Grecji, o tyle rzeczywistą przyczyną kryzysu we Włoszech, 
Hiszpanii i Portugalii była niska konkurencyjność gospodarek, nato-
miast w Hiszpanii i Irlandii przeinwestowanie w sektorze nieruchomości 
i tzw. bańka mieszkaniowa12. Badacze twierdzą, że do pogłębienia kryzysu 

8  B. Young, W. Semmler, The European Sovereign Dept Crisis: Is Germany to Blame?, 
„German Politics and Society” 2011, No. 1, s. 17.

9  J. Tosun, A. Wetzel, G. Zapryanova, The EU in Crisis: Advancing the Debate, „Journal 
of European Integration” 2014, No. 3, s. 199, DOI: 10.1080/07036337.2014.886401.

10  Ch. Hermann, Crisis, Structural Reform and the Dismantling of the European So-
cial Model(s), “Working Paper” 2013, No. 26; K. Busch, Ch. Hermann, K. Hintrichs, 
Th. Schulten, Euro Crisis, Austerity Policy and the European Social Model, Friedrich 
Ebert Stiftung, International Policy Analysis, February 2013.

11 B. Hacker, Niedoskonała Unia. Kryzys Europejskiej Unii Walutowej, „Nowa 
Europa” 2012, nr 1, s. 133.

12 Zob. szerzej: A. Visvizi, Wybrane regiony świata w warunkach kryzysu: Grecja, 
w: Kryzys gospodarczy 2008+. Test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich 
skuteczność, red. K. Żukrowska, SGH, Warszawa 2013, s. 435–466.
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w Hiszpanii i Irlandii przyczyniło się także przekształcenie długów pry-
watnych w dług publiczny. 

W sytuacji, gdy duża część relacji gospodarczych i handlu prowadzona 
jest między państwami w ramach unii gospodarczej i walutowej, przyj-
muje on charakter gry o sumie zerowej. Konkurencyjność ma charakter 
relatywny, mierzona jest w stosunku do innych, a wzrost konkurencyjno-
ści jednego państwa pociąga za sobą spadek konkurencyjności drugiego13. 
Polski badacz twierdzi wręcz, że strategia przezwyciężenia kryzysu miała 
na celu „utrzymanie przewag konkurencyjnych gospodarki niemieckiej 
nad gospodarkami pozostałych państw Unii Gospodarczej i Walutowej. 
Dlatego Berlin sprzeciwiał się fi nansowaniu z instrumentów europejskich 
takich działań reformatorskich, które odbudowałyby konkurencyjność 
w słabszych państwach unii walutowej. Siłą rzeczy mogłoby to spowodo-
wać utratę części korzyści przez przedsiębiorstwa niemieckie”14.

System ratowania euro został więc wprowadzony nie po to, by rato-
wać państwa dotknięte kryzysem, lecz po to, by utrzymać wiarygodność 
euro i umocnić pozycję państw centralnych. Z perspektywy tych ostat-
nich odniósł on sukces, pozwolił bowiem zachować aktywa, utrzymać 
wzrost gospodarczy i umocnić pozycję w stosunku do innych państw15. 
Jak pisze Fritz Scharpf, „Chociaż rządy państw-kredytodawców ratowały 
euro we własnym interesie, obwiniły za trudną sytuację fi nansową rządy 
państw zadłużonych. Wyjaśnia to moralistyczną pryncypialność, z jaką 
surowe środki oszczędnościowe były bronione długo po tym, gdy stało 
się oczywiste, że wprowadzają gospodarki dłużników w stan gospodarczej 
depresji”16.

Alternatywną polityką byłby solidarny podział kosztów wychodzenia 
z kryzysu, podobny do tego, który wprowadziły Niemcy w 1990 r. wobec 
obszarów byłego NRD. W przypadku Niemiec istniało jednak silne poczu-
cie narodowej solidarności, wynikające ze wspólnej tożsamości, natomiast 

13  General Conclusions, w: A Gostyńska, P. Tokarski, P. Toporowski, D. Wnukowski, 
Eurozone Enlargement in Times of Crisis: Challenges for the V4 Countries, Warsaw 2014, 
s. 109.

14  T.G. Grosse, W poszukiwaniu geoekonomii w Europie, Warszawa 2014, s. 246.
15  Ocenia się, że w czasie kryzysu Niemcy zyskały 40 mld euro jedynie dzięki 

obniżeniu stopy procentowej rządowych obligacji. Było to możliwe, ponieważ w cza-
sie kryzysu inwestorzy poszukują bezpiecznych lokat, nawet kosztem zmniejszenia 
stopy zysku. Profi teering: Crisis Has Saved Germany 40 Billion Euros, Spiegel on-
line International, August 19, 2013, http://www.spiegel.de/international/europe/ger-
many-profi ting-from-euro-crisis-through-low-interest-rates-a-917296.html [dostęp 
27.07.2014].

16  F.W. Scharpf, No Exit from the Euro-Rescuing Trap?, „MPIfG Discussion Paper” 
2014, No. 4, s. 10.
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w Unii Europejskiej nie ma wspólnej tożsamości, a co za tym idzie – so-
lidarności. Unia Europejska nie opiera się na solidarnych transferach, ta-
kich np., jak system wyrównywania dochodów między regionami bogatymi 
a uboższymi, określany w Polsce mianem „janosikowego”. Solidarność jest 
istotą systemu federalnego, jednak nic nie wskazuje na to, żeby społeczeń-
stwa państw bogatych miały ją zaakceptować. Świadczą o tym głosy, że nie-
mieccy wyborcy nie pozwolą, by pożyczonych pieniędzy nie oddać. 

Analizowane z perspektywy sprawiedliwości społecznej działania do-
prowadziły do pogłębienia nierówności, gospodarczej stagnacji, biedy 
i bezrobocia. Nie mają one także wystarczającej legitymacji demokratycz-
nej. Dyktująca warunki uzyskania kolejnych transz kredytu trójka (przed-
stawiciele KE, EBC i MFW) nie odpowiada przed tymi, których cięcia 
dotyczą. Podobnie szefowie rządów i ministrowie fi nansów w Radzie od-
powiadają przed własnymi parlamentami jedynie za politykę prowadzoną 
u siebie oraz stanowienie reguł obowiązujących wszystkie państwa w ta-
kim samym stopniu. Jednak reguły odnośnie do Grecji, Irlandii czy Por-
tugalii różnią się, co budzi wątpliwości, czy szefowie rządów i ministrowie 
fi nansów mają mandat wyborców do narzucania wyrzeczeń innym pań-
stwom. Zgoda na warunki pomocy została wyrażona w warunkach silnie 
asymetrycznych pozycji negocjacyjnych. Z perspektywy państw dotknię-
tych kryzysem reżim ratowania euro jest postrzegany jako dyktat państw-
-kredytodawców lub pozbawiony demokratycznej legitymacji autorytar-
ny reżim ekspertów17. 

Uzasadnione wydają się żądania opracowania pełnego bilansu zadłuże-
nia i wyjaśnienia przyczyn jego powstania oraz jego wpływu na kształto-
wanie się unijnej solidarności18. Rozwianie wszelkich wątpliwości i obaw 
jest szczególnie ważne dla państw środkowoeuropejskich, które przygo-
towują się do przyjęcia euro. To nie one projektowały unię gospodarczą 
i walutową i nie są odpowiedzialne za jej wadliwe wprowadzenie, jest więc 
zrozumiałe, że nie chciałyby stać się jej ofi arą.

2. Argumenty „za” i „przeciw” przystąpieniu do strefy euro

W dyskusji na temat korzyści i kosztów przyjęcia euro możemy wyróżnić 
czynniki endogenne, związane z uwarunkowaniami wewnętrznymi i przy-
gotowaniem Polski do członkostwa, oraz czynniki egzogenne, w stosunku 
do Polski zewnętrzne, związane z funkcjonowaniem samej strefy euro. 

17 F.W. Scharpf, op.cit., s. 3–4.
18 A.Z. Nowak, Koniec strefy euro?, „Studia Europejskie” 2012, nr 1, s. 41.
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Gdy idzie o czynniki z pierwszej grupy, Polska musiałaby przede 
wszystkim wypełnić kryteria makroekonomiczne. Premier Donald Tusk 
zapowiedział po wyborach w 2007 r. szybkie wejście do trzeciego etapu 
unii gospodarczej i walutowej, jednak do dnia dzisiejszego nie przyjęto 
mapy drogowej. Przyczyn tego stanu rzeczy należy szukać w niechęci do 
podjęcia trudnych i społecznie kosztownych reform oraz w obawie przed 
podzieleniem losu państw, których dotknął kryzys. Do czynników ze-
wnętrznych należy zaliczyć rozwój sytuacji w samej strefi e euro, gdzie zy-
ski z wprowadzenia euro realizowane są przez silnych, a koszty ponoszone 
są przez słabych. 

Polska zobowiązała się do przyjęcia euro, przystępując do Unii Euro-
pejskiej w 2004 r. Jednak kryzys i zmiany instytucjonalne podjęte w od-
powiedzi na kryzys zmieniły kalkulację ewentualnych korzyści i kosztów. 
Dzisiaj obawy związane z wprowadzeniem euro mają znacznie silniejsze 
uzasadnienie. Rezultat ewentualnego referendum byłby zapewne po-
dobny do tego w Szwecji w 2003 r. Tylko bowiem 40% Polaków uważa 
dziś, że wprowadzenie euro miałoby pozytywne konsekwencje dla kra-
ju, natomiast 54% twierdzi, że negatywne19. W innym badaniu odsetek 
przeciwników przyjęcia euro wynosi 74%20. W takiej sytuacji konieczna 
zmiana konstytucji, wymagająca uzyskania większości 2/3 głosów w Sej-
mie, byłaby trudna do przeprowadzenia. Zwolennicy wprowadzenia euro 
wolą mówić eufemistycznie o przystąpieniu do „twardego jądra” Unii 
Europejskiej, unikają w ten sposób negatywnych konotacji wynikających 
z niechęci społeczeństw do wspólnej waluty21. Zmiana opinii zależy prze-
de wszystkim od czynników zewnętrznych, powodzenia reform w samej 
strefi e euro, przywrócenia jej sprawności działania oraz rozwiania wątpli-
wości, czy korzyści z przyjęcia przez Polskę euro przeważą nad ewentual-
nymi kosztami.

Polska, mimo że leży w centrum kontynentu, jest jednak pod względem 
struktury gospodarki bliższa państwom Południa niż państwom Północy. 
Istnieje realne ryzyko, że aby uzyskać poparcie społeczne w wyborach, rząd 

19 Introduction of the euro in the more recently acceded Member States, Flash Euro-
barometer 400, June 2014. http://ec.europa.eu/public_opinion/fl ash/fl _400_en.pdf 
[dostęp 28.07.2014].

20  Stosunek Polaków do wprowadzenia euro – sierpień 2014, Komunikat z badań, 
GfK Polonia, 21 sierpnia 2014 r.

21 Dziennikarz Rzeczpospolitej pisze: „Jeśli «twardym jądrem» jest strefa euro, to 
dlaczego nagle mówimy o przyłączeniu się do «twardego jądra», a nie o przyłączeniu 
do strefy euro? I czy nie jest to przypadkiem piarowska manipulacja?”, M. Magierow-
ski, Czy ktoś widział twarde jądro UE?, „Rzeczpospolita”, 07.12.2011, http://www.rp.pl/
artykul/765742.html?print=tak&p=0 [dostęp 14.07.2014].
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będzie zwiększał wydatki budżetowe, co w dłuższym okresie może dopro-
wadzić do kryzysu fi nansów publicznych, analogicznego do tego, jaki prze-
chodzą niektóre państwa strefy euro. „Afera taśmowa” z czerwca 2014 r. 
ujawnia, że rząd może dla realizacji krótkoterminowych celów politycznych 
naruszyć niezależność Banku Centralnego, a mechanizmy wewnętrzne za-
bezpieczające przed nieodpowiedzialną polityką fi nansową są słabe22.

Własna waluta jest praktycznie jedynym skutecznym instrumentem 
w rękach państwa, który może zostać wykorzystany dla jego ochrony przed 
skutkami kryzysu. Umożliwia łagodzenie negatywnych skutków kryzysu 
za pomocą zmiany kursu. Ekonomiści są zgodni, że spadek wartości zło-
tego w latach 2009–2012 przyczynił się do utrzymania konkurencyjności, 
wzrostu polskiego eksportu i ograniczenia negatywnych skutków kryzy-
su23. Polska wyszła z kryzysu obronna ręką, ponieważ kurs złotówki mógł 
się zmieniać; w czasie silnych przepływów fi nansowych z centrum do pe-
ryferii rósł, a w czasie kryzysu w drugiej połowie 2009 r. i na początku 
2010 r. gwałtownie spadł, by potem stopniowo wzrastać (zob. wykres 1).

 
Wykres 1. Kurs złotego w stosunku do euro w latach 2004–2013.

22 P. Skolimowski, Tusk Defends Polish Central Banker in Tape Scandal, “Bloomberg”, 
16.06.2014, http://www.bloomberg.com/news/2014-06-16/tusk-defends-polishcentral-bank-
-governor-belka-in-tape-scandal.html. Zob. szerzej: A. Visvizi, P. Tokarski, Poland and 
the euro: between lock-in and the unfi nished transition, „Society & Economy” (w druku, 
2014/2015).

23 Zob. np. P. Krugman, Poland Is Not Yet Lost, “Financial Times”, March 27, 2013. 
Badacz twierdzi, że euro jest pułapką, ponieważ pozostawia państwa bez skutecznego 
instrumentu oddziaływania w czasie kryzysu.

Źródło: http://kursy-walut-wykresy.mybank.pl/ [dostęp 15.09.2014].
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Ważnym argumentem przeciwko przyjęciu euro jest struktura sektora 
bankowego. Doświadczenie innych państw wskazuje, że kryzys może skut-
kować nagłym ustaniem napływu kapitału. Polska jest relatywnie dużym 
krajem, jednak podobnie jak w państwach małych, banki kontrolowane 
z zagranicy mają ponad 2/3 udziału w rynku. Negatywne konsekwencje 
tego stanu rzeczy ujawniły się w czasie kryzysu, kiedy to dążąc do poprawy 
współczynnika adekwatności kredytowej, banki-matki ograniczyły kredyty 
na rynku polskim. Silny odpływ kapitału na przełomie lat 2008/2009 skut-
kował fl uktuacją stóp, wzrostem kursów wymiany, ograniczeniem płynności 
i spadkiem rezerw na polskim rynku bankowym. Ponadto niektóre banki 
zagraniczne wycofywały się z fi nansowania ważnych dla Polski inwestycji 
w strategiczne sektory, takie jak energetyka węglowa i wydobycie gazu łup-
kowego. Przed przyjęciem euro eksperci proponują „udomowienie” ban-
ków, rozumiane nie jako zapewnienie większościowego udziału kapitału 
polskiego, lecz rozproszenie akcjonariatu i przeniesienie centrum decyzyj-
nego do Polski24. W każdym razie problem zależności sektora bankowego 
powinien być uwzględniony w kalkulacjach dotyczących przyjęcia euro25.

Związek między rozwojem gospodarczym a przynależnością do strefy 
euro nie jest oczywisty. Państwa dotknięte kryzysem zapewne nie przyję-
łyby wspólnej waluty, gdyby miały dzisiejszą wiedzę o skutkach tego kro-
ku. Z drugiej strony przynależność do strefy euro umożliwia korzystanie 
ze środków pomocowych w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilno-
ści (EMS). Część badaczy twierdzi, że bez wspólnej waluty kryzys byłby 
głębszy, a sytuacja państw strefy euro jeszcze gorsza26.

Krytycy polityki „trzymania nogi w drzwiach” wychodzą z przesłanek 
politycznych, twierdząc, że najważniejszym aspektem kryzysu euro jest 
pogłębiający się podział Unii Europejskiej. Wobec rosnącej instytucjona-
lizacji strefy euro przystąpienie do niej w późniejszym okresie będzie coraz 
trudniejsze, Polska ryzykuje więc pozostanie na peryferiach27. Spotyka się 
z drugiej strony opinie, że przyjęcie euro nie gwarantuje większego zna-
czenia czy większej możliwości współdecydowania w Unii Europejskiej. 
Nie można np. zasadnie twierdzić, że wpływ Portugalii czy Irlandii, które 

24 S. Kawalec, M. Gozdek, Raport dotyczący optymalizacji struktury polskiego systemu 
bankowego w średnim okresie, Capital Strategy, Warszawa 31 października 2012 r.

25 A. Gostyńska, P. Tokarski, P. Toporowski, D. Wnukowski, Membership in the 
Reforming Euro Area. A Central-Eastern European Perspective, Report, The Polish 
Institute of International Affairs, Warsaw, August 2013, s. 9. 

26  P. Tokarski, Life Without the Euro, Would the UE have feared better?, “DGAP”, 
05.12.2013.

27  J. Barcz, Polish Policy in the Context of the Euro Area Reform, „Yearbook of Polish 
European Studies” 2013, Vol. 16, s. 69–79.
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wprowadziły euro, jest większy od wpływu Węgier czy Szwecji, które po-
zostały przy własnej walucie. O rzeczywistym wpływie państw decyduje 
ich wielkość, siła gospodarcza i sprawność rządu, a nie możliwość zasia-
dania przy stole na spotkaniach instytucji strefy euro. Nie są prawdzi-
we w tym wypadku słowa premiera Donalda Tuska, że „albo jest się przy 
stole, albo jest się w karcie dań”28. Doświadczenie uczy, że to uczestnicy 
biesiady znaleźli się w menu, a nie ci, którzy nie brali w niej udziału.

Spośród państw regionu wspólną walutę przyjęły jedynie państwa małe, 
jednak ich kalkulacja jest inna29. Łączny potencjał gospodarki Słowacji, 
Słowenii, Litwy, Łotwy i Estonii stanowi jedynie 1/3 potencjału Polski. 
W wypadku większych państw regionu istnieją obawy, że mogą one być ra-
czej dostarczycielami niż benefi cjentami środków pomocowych w ramach 
Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Po stronie kosztów należy dodać 
także składki na Europejski Mechanizm Stabilności i wkłady banków na 
fundusz likwidacji banków. Badacze dostrzegają także, że wspólny nadzór 
może faworyzować podmioty ze „starych” państw członkowskich30.

Sytuacja międzynarodowa na wschodzie Europy wskazuje, że istotnym 
argumentem na rzecz przyjęcia euro może być zwiększenie bezpieczeń-
stwa. Należy jednak mieć wątpliwość, czy euro odstrasza Rosję, a złotów-
ka, korona lub forint przyciągają zagrożenie. O bezpieczeństwie decyduje 
sprawność rządów, stan gospodarki i sił zbrojnych, wiarygodność gwaran-
cji bezpieczeństwa ze strony NATO oraz gotowość sojuszników do przyj-
ścia z pomocą państwom, które znajdą się w potrzebie.

Większość polskiej klasy politycznej postrzega sojusz ze Stanami 
Zjednoczonymi i wojskową obecność NATO na terytorium Polski jako 
podstawę bezpieczeństwa kraju31. Stoi to w sprzeczności z interesami nie-
których państw strefy euro, zwłaszcza Niemiec, które są przeciwne roz-
mieszczeniu baz natowskich w państwach środkowoeuropejskich. W tej 

28  Exposé premiera Donalda Tuska, 18.11.2011, https://www.premier.gov.pl/fi les/
pliki/20111118_expose.pdf [dostęp 23.09.2014].

29  Ch. Schweiger, The EU, multiple cores and the CCEs: A threat or an opportunity?, 
„Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2013, nr 5, s. 36, M. Šuster, Slo-
vak Experience with the Euro, w: A. Gostyńska, P. Tokarski, P. Toporowski, D. Wnu-
kowski, Eurozone Enlargement…, op.cit., s. 67–68.

30 M. Götz, Zainteresowanie RFN polskim członkostwem strefi e euro. Perspektywa 
ekonomiczna, „Sprawy międzynarodowe” 2014, nr 2, s. 122. 

31 Radosław Sikorski stwierdził po agresji Rosji wobec Ukrainy: „Gdyby u nas 
znalazły się dwie ciężkie brygady krajów NATO, bylibyśmy w pełni usatysfakcjono-
wani”. Premier Donald Tusk potwierdził, że „Polska będzie działać na rzecz dalsze-
go zwiększenia liczebności sił Sojuszu na swoim terytorium”. Sikorski: Dwie brygady 
NATO w Polsce i byłbym szczęśliwy, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/sikorski
-dwie-brygady-nato-w-polsce-i-bylbym-szczesliwy,413876.html [dostęp 13.09.2014].
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kwestii występuje zasadnicza różnica interesów między oboma krajami32. 
Wątpliwe jest jednak, by przyjęcie przez Polskę euro zmieniło stanowi-
sko Niemiec, ponieważ sprzeciw tego państwa wobec rozmieszczenia baz 
NATO dotyczy w równym stopniu państw bałtyckich i Słowacji, a więc 
członków unii gospodarczej i walutowej.

Spotyka się opinie, że przystąpienie do strefy euro powinno być wyni-
kiem kalkulacji ekonomicznych i fi nansowych, a nie politycznych. Przed 
ewentualnym przyjęciem euro konieczne jest osiągnięcie pewnego pozio-
mu rozwoju gospodarczego oraz poprawa konkurencyjności i innowacyj-
ności gospodarki33. Samo dążenie do wypełnienia kryteriów członkostwa 
w unii gospodarczej i walutowej mobilizuje państwa do podjęcia niezbęd-
nych reform rynku pracy, administracji i edukacji. Podstawą konkuren-
cyjności Polski są niskie koszty pracy, jednak bez wzmocnienia konku-
rencyjności strukturalnej przyjęcie euro może okazać się pułapką. 

Część badaczy podkreśla potrzebę osiągnięcia rzeczywistej konwer-
gencji w ramach strefy euro, bez czego obszar walutowy nie będzie op-
tymalny34. Premier Victor Orban zapowiedział, że Węgry przyjmą euro 
po osiągnięciu 90% PKB per capita państw unii gospodarczej i walutowej. 
Jednak zarówno Węgry, jak i Polska osiągnęły jak dotychczas poziom 65% 
PKB per capita, co oznacza, że termin przyjęcia euro byłby odległy. W każ-
dym razie tempo wzrostu gospodarczego Polski powinno być znacząco 
wyższe niż tempo wzrostu w państwach strefy euro.

Dylemat legitymacji polega na tym, że działania podjęte na rzecz po-
głębienia integracji prowadzą często do spadku poparcia społecznego dla 
tego procesu. Indeks zaufania do Unii Europejskiej, określony różnicą 
między głosami pozytywnymi a negatywnymi, spadł w latach 2007–2012 r. 
o 51 punktów35. Spadek zaufania do Unii Europejskiej przejawia się także 

32 Doradca prezydenta Roman Kuźniar stwierdził: „Niemcy powinny być ostat-
nim krajem, który miałby utrudniać wzmocnienie bezpieczeństwa Polski czy innych 
państw w tej części Europy wobec agresywnych kroków ze strony Rosji. Dziwię 
się Berlinowi, że ma czelność utrudniać nam podejmowanie działań, które utwier-
dzą tę wschodnią fl ankę przez Sojusz Północnoatlantycki, gdzie również są Niemcy. 
Zachowanie Berlina jest niezrozumiałe. Sprzeciwiamy się temu”, http://www.tvn24.
pl/wideo/z-anteny/kuzniar-berlin-nie-powinien-utrudniac-wzmacniania-bezpieczen-
stwa-polski,1331967.html?playlist_id=17633 [dostęp 13.09.2014].

33  J. Stryjek, Economic security aspects of the potential EMU membership of Poland, 
„Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2013, Vol. 5, s. 55. 

34  A.Z. Nowak, K. Ryć, Y. Shachmurove, Real Convergence as the Way to Heal 
Eurozone, „Yearbook of Polish European Studies” 2013, Vol. 16, s. 85–110.

35  J. Zalc, The Europeans’ Attitudes about Europe. A Downturn Linked only to the 
Crisis?, “European Issues” 2013, No. 277, Policy Paper of the Robert Schumann 
Foundation, s. 2–3.
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niską frekwencją w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwach 
środkowoeuropejskich. W ostatnich wyborach 25 maja 2014 r. wynosiła 
ona na Węgrzech 39%, w Polsce – 23%, w Czechach – 20%, a na Słowa-
cji – 13. Ciekawe, że z powyższych państw jedynie Słowacja wprowadziła 
euro. 

Powyższe argumenty na rzecz oraz przeciwko przystąpieniu Polski do 
strefy euro mają różną wagę i znaczenie. Możemy wszakże je podsumować 
w sposób syntetyczny w tabeli 1.

 
Tabela 1. Argumenty „za” i „przeciw” przystąpieniu Polski do strefy euro

Argumenty „za” Argumenty „przeciw”
- przyczyni się do zwiększenia fi nansowej 
stabilności
- zapewni wpływ Polski w instytucjach eu-
rogrupy i UE
- Polska jest prawnie zobowiązana do przy-
jęcia euro
- zapewni możliwość korzystania ze środ-
ków pomocowych w ramach EMW
- w razie podziału UE na różne kręgi za-
pewni, że Polska znajdzie się po właściwej 
stronie
- zwiększy bezpieczeństwo kraju
- samo dążenie do wypełnienia kryteriów 
członkostwa mobilizuje do podjęcia nie-
zbędnych reform 
- umocni współpracę z głównymi państwa-
mi UE – Niemcami i Francją 

- własna waluta jest ważnym instrumentem 
polityki gospodarczej, umożliwiającym ła-
godzenie skutków kryzysu
- Polska ma zbyt niskie PKB oraz konku-
rencyjność i innowacyjność gospodarki
- wymaga zmiany konstytucji, co jest trud-
ne 
- polskie społeczeństwo jest przeciwne 
przyjęciu euro
- zbyt duży udział w rynku banków zagra-
nicznych
- konstrukcja strefy euro jest wadliwa, nie 
tworzy ona optymalnego obszaru waluto-
wego 
- zrodzi konieczność opłacania składek 
na rzecz instytucji i mechanizmów strefy 
euro
- potrzeba umacniania sojuszu z USA 
i państwami EŚW, które w większości nie 
wprowadziły euro

Źródło: opracowanie własne.
 
Niezależnie od ewentualnego przystąpienia do strefy euro w interesie 

Polski leży uzdrowienie strefy euro. Powinno to jednak nastąpić w taki 
sposób, by wprowadzone mechanizmy nie wpływały negatywnie na funk-
cjonowanie całej Unii Europejskiej. Polska jest przeciwna podziałowi Unii 
Europejskiej na różne kręgi integracyjne, należy jednak odróżnić model 
unii gospodarczej i walutowej o różnych prędkościach (multi-speed), do 
której państwa dochodzą w różnym tempie, elastycznej, otwartej i nie-
osłabiającej spójności jednolitego rynku, oraz model unii gospodarczej 
i walutowej podzielonej na różne kręgi (multi-tier), zamkniętej, z odręb-
nymi instytucjami i budżetem, której relacje z resztą Unii Europejskiej 
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ulegają osłabieniu36. Model pierwszy jest przez Polskę akceptowany, nato-
miast model drugi – nie. 

3. Konkluzje

Polska zobowiązywała się do przyjęcia wspólnej waluty w 2004 r. w sy-
tuacji, gdy bilans korzyści i kosztów był pozytywny. Także dzisiaj przy-
stąpienie do strefy euro powinno być rozpatrywane z punktu widzenia 
możliwości wsparcia rozwoju gospodarczego i umocnienia państwa. Krok 
ten może przyczynić się z jednej strony do zwiększenia stabilności pol-
skiej gospodarki, z drugiej natomiast do pogorszenia konkurencyjności, 
a w konsekwencji, do osłabienia tempa „doganiania” innych państw strefy 
euro.

Oczekiwanie, że przystąpienie do strefy euro automatycznie zwiększy 
wpływ Polski w Unii Europejskiej, może okazać się nieuzasadnione. Ta-
kie państwa, jak Wielka Brytania, Szwecja czy Węgry, realizują swoje in-
teresy nie gorzej niż wiele państw strefy euro. Pod względem struktury 
gospodarki Polska przypomina państwa peryferyjne, co czyni, że ewen-
tualne przyjęcie euro bez starannego przygotowania byłoby ryzykowne. 
Konieczne jest wcześniejsze uzdrowienie fi nansów publicznych, popra-
wienie innowacyjności i strukturalnej konkurencyjności gospodarki oraz 
zmniejszenie zależności systemu bankowego od zewnętrznych instytucji 
fi nansowych. W sytuacji, gdy wymiana handlowa przybiera postać gry 
o sumie zerowej, działania te mogą spotkać się z przeciwdziałaniem ze 
strony innych państw, dążących do realizacji własnych interesów. 

Występujący w Unii Europejskiej dylemat legitymizacji polega na tym, 
że przyjcie euro prowadzi do spadku poparcia społecznego dla integracji 
europejskiej. Spadek ten przejawia się także niską frekwencją w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego, co w konsekwencji prowadzi do osłabienia 
legitymacji demokratycznej Unii Europejskiej. Polityka państw środko-
woeuropejskich różni się, obejmując dwa modelowe przypadki. Z jednej 
strony Słowacja, która przystąpiła do strefy euro, prowadzi politykę ścisłej 
integracji gospodarczej i otwarcia na przedsiębiorstwa zagraniczne. Fre-
kwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyniosła tam jednak 
jedynie 13%. Z drugiej strony Węgry, które utrzymały własną walutę, pro-
wadzą politykę umacniania rodzimego przemysłu, unarodowienie sektora 

36  D. Král, Chech Republic and the Eurozone: Between EU Treaty Obligations and 
Political Preferences, w: A. Gostyńska, P. Tokarski, P. Toporowski, D. Wnukowski, Eu-
rozone Enlargement…, op.cit., s. 82.
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bankowego i umacnianie narodowej tożsamości. Frekwencja w ostatnich 
wyborach do Parlamentu Europejskiego wyniosło jednak 30%. Polityka 
Polski, a także frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego, sy-
tuuje się między tymi dwoma modelami.

Niekwestionowanym fundamentem polskiej polityki zagranicznej 
od czasów Tadeusza Mazowieckiego i Krzysztofa Skubiszewskiego było 
sprzeciwienie się powstawaniu europejskiego koncertu mocarstw czy dy-
rektoriatu dużych państw. Nie chodziło o to, by do koncertu mocarstw 
przystąpić, lecz o to, by nie dopuścić do jego powstania37. Zgodnie z tą 
fi lozofi ą Polska nie powinna rezygnować z twardej obrony własnych in-
teresów w Unii Europejskiej. Gdy będzie prowadzić niezależną politykę 
i rozwijać się pod względem gospodarczym, stanie się także pożądanym 
uczestnikiem w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej. Alternatywą dla 
przyjęcia euro za wszelką cenę jest prowadzenie polityki zagranicznej 
opartej na wartościach oraz utrzymywanie bliskich stosunków z państwa-
mi regionu i Stanami Zjednoczonymi, co w dalszej perspektywie przyczy-
ni się także do umocnienia pozycji Polski w Unii Europejskiej.

37  S. Żerko, Przyszłość Unii Europejskiej w polskiej publicystyce politycznej. Uwagi 
o charakterze dyskursu, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” 2013, nr 153.


