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Polska, wstępując do UE, zobowiązała się do przy-
jęcia wspólnej waluty. Jednak termin akcesji do 
unii monetarnej nie został dotąd ustalony, można 
więc go odkładać ad calendas Graecas. Pytanie 
brzmi, czy polskie rządy powinny tak czynić, czy 
jednak powinny starać się jak najszybciej wejść 
do strefy euro? 

Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy wejścia 
Polski do strefy euro podają wiele argumentów 
za swoimi tezami. W każdym z nich tkwi ziarno 
prawdy, jednak wobec każdego punktu można 
wysunąć równie przekonujące kontrargumenty.  

Ponieważ debata na temat przyjęcia euro zbyt 
często abstrahuje od dowodów empirycznych,  
w naszym raporcie dokładnie analizujemy mate-
riał empiryczny. Okazuje się, że w obu grupach 
państw UE (z i poza strefy euro) można znaleźć 
przykłady krajów szybko się rozwijających, jak 
i takich przeżywających poważne problemy go-
spodarcze. Oznacza to, że euro nie jest ani reme-
dium na wszelkie trudności, ani wielką barierą 
rozwojową nie do przeskoczenia. 

Innymi słowy: obie strony zbyt wielką uwagę 
przywiązują do UE oraz kwestii euro, widząc 
we wspólnej walucie albo źródło wszelkiego 
ekonomicznego zła, albo znaczny instrument 
prorozwojowy. Tymczasem fundamentalne zna-
czenie dla pomyślności gospodarczej ma odpo-
wiednia polityka gospodarcza realizowana na 
szczeblu krajowym.

Ponieważ ani analiza teoretyczna, ani empi-
ryczna, nie dostarczają silnych dowodów ani za 
przyjmowaniem, ani za nieprzyjmowaniem euro, 
wydaje się, że rozsądniejszą decyzją z punktu 
widzenia zarządzania ryzykiem jest pozostanie 
przy walucie krajowej.

Nie oznacza to jednak, że raport rekomenduje 
kontynuowanie polityki status quo. Choć Polska 
może zyskiwać na pozostaniu poza strefą euro, 
zwłaszcza biorąc pod uwagę jej niedoskona-
ły format, powinna prowadzić rozsądniejszą  
i bardziej prowzrostową politykę gospodarczą,  
w tym fiskalną i monetarną. W szczególności rząd 
powinien skupić się na uzdrowieniu finansów 
publicznych oraz na uelastycznieniu rynku pracy 
i rynku produktów, aby zwiększyć swoją kon-
kurencyjność i odporność na szoki zewnętrzne. 
Dzięki temu kraj byłby lepiej przygotowany na 
ewentualne przyjęcie euro w przyszłości.

Nie wchodząc do strefy euro, Polska traci na swo-
jej pozycji politycznej, co mogłaby zrekompenso-
wać silnym wzrostem gospodarczym, ale nie robi 
tego w wystarczającym stopniu. Jednym słowem 
nie wykorzystujemy w pełni swojej niezależności. 
Może to skutkować tym, że przystąpimy do strefy 
euro gorzej przygotowani, niż byśmy mogli.

Synteza
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1.1. Ograniczenie kosztów  
transakcyjnych  
i ryzyka walutowego

Jednym z argumentów wysuwanych za wejściem 
Polski do strefy euro jest zmniejszenie kosztów 
transakcyjnych. Przedsiębiorstwa, w których 
część działalności związana jest z eksportem 
lub importem produktów z zagranicy, najczę-
ściej rozliczają swoje transakcje w euro, bądź 
indeksują ceny w stosunku do euro. Dodatkowo 
głównym partnerem handlowym Polski, zarówno 
w zakresie importu (22,6 proc.), jak i eksportu 
(28,2 proc.) pozostają Niemcy (GUS, 2019). Wpro-
wadzenie euro najprawdopodobniej miałoby 
silniejsze oddziaływanie w zakresie zwiększenia 
eksportu niż importu, ponieważ Polska ekspor-
tuje głównie na rynki europejskie, podczas gdy 
struktura importu jest bardziej zróżnicowana. 
W 2018 roku w eksporcie o wartości 951 mld zł 
aż prawie 767 mld zł stanowił eksport do kra-
jów UE, wśród których znaczna większość (19 
z 27 państw) wprowadziła walutę euro. W tym 
samym roku zaimportowano do Polski towary 
o łącznej wartości ok. 971 mld zł, z czego prawie 
571 mld zł z UE (GUS, 2019). Nawet w transak-
cjach z kontrahentami spoza strefy euro Polska 
w zdecydowanej większości rozlicza transakcje 
w walucie euro, w której rozliczane jest ok. 80 
proc. polskiego handlu (NIK, 2019).

Koszty transakcyjne poddają się również eko-
nomii skali. Przyjęcie wspólnej waluty umożli-
wiłoby ekspansję na zagraniczne rynki również 
mniejszym firmom, w przypadku których zatrud-
nianie dodatkowego personelu zajmującego się 
zarządzaniem walutami czy zbieraniem infor-
macji o rynkach jest bardzo kosztowne.  

1. Argumenty za wejściem do strefy euro



Warsaw Enterprise Institute Wykorzystać niezależność – euro vs złoty. 

5

Nie jest łatwo oszacować korzyści z eliminacji 
kosztów transakcyjnych związanych z wymianą 
walutową (NBP, 2009). Według NBP (2004) mogła-
by ona zwiększyć polskie PKB o 0,21 proc., czyli 
korzyści byłyby stosunkowo niewielkie.

Wprowadzenie euro w Polsce wiązałoby się 
również ze zmniejszeniem niepewności doty-
czącej ryzyka walutowego. Przedsiębiorstwa 
uczestniczące w wymianie międzynarodowej 
nie musiałyby więc prowadzić rachunków w 
dwóch walutach oraz tworzyć rezerw na wypa-
dek niekorzystnych zmian kursu walutowego. W 
przypadku towarów o znacznej wartości bardzo 
często niezbędne jest zawarcie transakcji zabez-
pieczających przed zmianą kursu walutowego, 
tzw. transakcji hedgingowych, które podnoszą 
koszty działalności międzynarodowej. Wspólna 
waluta ograniczyłaby więc koszty i ryzyko zwią-
zane z ekspansją zagraniczną dla firm rodzimych 
oraz obniżałaby koszty wejścia na polski rynek 
dla firm zagranicznych. Utrzymywanie odrębnej 
waluty, ze względu na nieustanne fluktuacje 
kursu, wymaga w ramach procesu sprawoz-
dawczości finansowej okresowej aktualizacji 
wartości zobowiązań i należności w walucie 
obcej. Zysk spółki operującej na zagranicznych 
rynkach i rozliczającej się głównie w euro może 
się znacznie zmienić przy niezmienionej skali 
działalności w przypadku znacznej aprecjacji 
lub deprecjacji kursu waluty narodowej.

Wejście do strefy euro zwiększyłoby również 
wolumen wymiany handlowej o około 5 proc. 

(Baldwin i in., 2008) lub, według innych źró-
deł, wymiana handlowa wzrosłaby o około 2-6 
proc. (Polák, 2019). Efekt ten wiązałby się przede 
wszystkim z obniżeniem relatywnych cen dóbr 
będących przedmiotem handlu wewnątrz stre-
fy euro. Źródłem relatywnej obniżki cen mogą 
być dwa czynniki – zwiększona konkurencja, 
ze względu na łatwiejszy dostęp do rynku euro-
pejskiego, oraz redukcja kosztów prowadzenia 
wymiany. W przypadku redukcji kosztów wy-
miany główną rolę odgrywa opisane wcześniej 
obniżenie kosztów transakcyjnych oraz kosztów 
zabezpieczania transakcji, które wiążą się z ry-
zykiem walutowym. 

Wprowadzenie euro mogłoby też stanowić znacz-
ny bodziec do wzrostu bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych (BIZ). Wpływ porzucenia waluty 
narodowej na wolumen FDI zależałby w dużej 
mierze od kosztów produkcji oraz otoczenia 
instytucjonalnego. Kraje o wysokich kosztach 
produkcji oraz cechujące się słabą jakością in-
stytucji mogą doświadczyć nawet spadku wolu-
menu bezpośrednich instytucji zagranicznych 
(Sondermann, Vansteenkiste, 2019). Jak widać na 
poniższym wykresie, Polska posiada konkuren-
cyjne względem pozostałych państw strefy euro 
koszty pracy, co zwiększa prawdopodobieństwa 
realizacji korzystnego scenariusza. Przyjęcie euro 
wiązałoby się nie tylko z potencjalnym zwiększe-
niem BIZ pochodzących z wnętrza strefy euro, ale 
również, ze względu na bardziej stabilną walutę, 
ze zwiększeniem wolumenu BIZ pochodzących 
z krajów spoza strefy euro (Baldwin i in., 2008).

 Wykres 1.      Koszty pracy w Europie
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1.2. Większa niezależność polityki monetarnej od władzy centralnej

Jednym z podstawowych celów systemu mone-
tarnego jest zapewnienie niezależności insty-
tucjonalnej, personalnej i funkcjonalnej banku 
centralnego względem rządu. EBC analizuje sy-
tuację w całej strefie euro, dlatego byłby mniej 
podatny na lokalne naciski. NBP byłby członkiem 
eurosystemu, ale nie mógłby samodzielnie wpły-
wać na politykę monetarną. Zatem w przypadku 
przeniesieniu władztwa monetarnego na skalę 
ponadnarodową, ryzyko wpływania przez kon-
kretny rząd na bank centralny celem uzyska-
nia krótkotrwałych korzyści własnych zostaje 
zmniejszone. Rząd nie mógłby zatem monetyzo-
wać długu poprzez bank centralny, zamiast tego 
musiałby prowadzić bardziej zrównoważoną 
politykę fiskalną.

W przypadku spowolnienia tempa wzrostu go-
spodarczego czy recesji istnieje pokusa stopnio-
wego deprecjonowania waluty przez władze 
lokalnego banku centralnego. Gdy nadchodzi 

kryzys, stan finansów publicznych znacznie 
się pogarsza ze względu na większe wydatków 
mające pobudzić koniunkturę oraz ze względu 
na zmniejszenie wpływów budżetowych. Aby 
sfinansować rosnące wydatki, konieczne jest 
zaciąganie nowych zobowiązań przez sektor 
rządowy. Obniżenie stóp procentowych oraz 
gwałtowne zwiększenie bazy monetarnej ułatwia 
przyrost długu publicznego, dzięki obniżone-
mu oprocentowaniu obligacji skarbowych oraz 
bodźcowi inflacyjnego, który jest korzystny dla 
dłużników, takich jak rząd. W przypadku waluty 
międzynarodowej finanse publiczne poddane są 
większej dyscyplinie. Narodowy bank centralny 
zostaje pozbawiony bezpośredniej kontroli nad 
mechanizmami podaży waluty oraz nad proce-
sem interwencyjnego skupu papierów wartościo-
wych. Jednocześnie lokalnemu rządowi trudniej 
jest wymusić korzystne dla siebie ustępstwa na 
szczeblu międzynarodowym.
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Co więcej, skutki interwencji EBC mogą być mniej 
odczuwalne dla Polski niż skutki interwencji 
NBP. Rynek złotego jest rynkiem płytkim, ści-
śle zależnym od działań władz monetarnych 
oraz sytuacji gospodarczej kraju. W sytuacjach 
kryzysowych następuje wyprzedawanie walut 
państw mniej rozwiniętych na rzecz walut uzna-
wanych za stabilne, które najczęściej są również 
walutami rezerwowymi banków centralnych tj. 
euro, dolar czy frank szwajcarski. W sytuacji 
kryzysowej bodziec inflacyjny EBC będzie więc 
mniej odczuwalny ze względu na zwiększony 
popyt na tę walutę. Pozostanie przy walucie na-
rodowej przy równoczesnej polityce inflacyjnej 
niesie za sobą ryzyko niekorzystnych efektów 
w postaci wyższej stopy inflacji oraz osłabienia 
kursu walutowego. Mechanizm ten widoczny 
był podczas pierwszej fali pandemii Covid-19. 
Nastąpiła znaczna deprecjacja złotego, forinta 
oraz korony czeskiej w stosunku do euro, które 
w tym samym czasie utrzymywało stabilny kurs 
w porównaniu do dolara amerykańskiego czy 
franka szwajcarskiego, a więc walut rezerwo-
wych, co widać na wykresie poniżej. Działo się 
tak mimo ekspansywnej polityki prowadzonej 
przez EBC, który przeznaczył 1350 mld euro na 
program skupu aktywów i zwiększenie akcji 
kredytowej (EBC, 2020), a także pomimo gwał-
townego przyrostu bazy monetarnej.

 Wykres 2.      Zmiana wartości euro w stosunku  
do innych walut

źródło: Narodowy Bank Polski, Raport o stabilności 
systemu finansowego. Wydanie specjalne: 
skutki pandemii COVID-19 (2020), s.19
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1.3. Pogłębienie integracji z Unią Europejską

1 Deklaracja przywódców 27 państw członkowskich oraz Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskie-
go i Komisji Europejskiej. Deklaracja rzymska (25 marca 2017 r.).  
http://www.regioset.pl/pdf/25-rome-declaration.pl.pdf

2 O ile nie zawarta została klauzula opt-out.

Przynależność do strefy euro byłaby kolejnym 
krokiem w integracji europejskiej. Polska przy-
należy już do Europejskiego Systemu Banków 
Centralnych, dzięki któremu ujednolicane jest 
prawo dotyczące banków i innych instytucji 
finansowych. Przyjęcie euro stanowiłoby więc 
ostatni etap w integracji finansowej z rdzeniem 
Unii Europejskiej, co wzmocniłoby też rolę Polski 
w tworzeniu reguł obszaru. Zabezpieczyłoby 
to też Polskę przed pozostaniem w peryferiach 
UE. Jeszcze kilka lat temu często mówiono o 

„Unii dwóch prędkości”, czego przykładem jest 
fragment Deklaracji Rzymskiej z 25 marca 2017 
roku, której sygnatariusze twierdzą: „Będziemy 
działać wspólnie – w zależności od potrzeb w róż-
nym tempie i z różnym nasileniem – podążając 
jednocześnie w tym samym kierunku, tak jak 
czyniliśmy to w przeszłości, zgodnie z Traktatami, 
nie odmawiając jednak tym, którzy zechcą przy-
łączyć się później. Nasza Unia jest niepodzielona i 
niepodzielna”1. W tekście traktatu mimo podkre-
ślenia jedności i niepodzielności UE zasygnalizo-
wano pewne rozbieżności. Dzięki przyjęciu euro 
Polska miałaby więc większą szansę znalezienia 
się w rdzeniu UE, zamiast pozostawania na jej pe-
ryferiach. Wspólna waluta mogłaby wymusić też 
interwencję UE w przypadku niebezpieczeństw 
na arenie narodowej. Powtórzenie scenariusza 
analogicznego do zajęcia Krymu przez Rosję na 
ziemiach polskich byłoby mniej prawdopodobne, 
gdyż UE miałaby silne motywacje gospodarcze 
do podjęcia zdecydowanego kontrdziałania.

Większa integracja z Unią Europejską byłaby 
korzystna przede wszystkim dla przedsiębiorców 
działających na jej obszarze. Jednakowe prawo-
dawstwo oraz jednakowa waluta uatrakcyjniłaby 
region dla firm szukających ekspansji między-
narodowej ze względu na większą stabilność. 
Byłoby to również ułatwienie dla rodzimych 
przedsiębiorstw ze względu na unifikację wa-
runków prowadzenie działalności. Przyjęcie euro 
byłoby też wypełnieniem postanowień traktatu 
akcesyjnego do Unii Europejskiej. Każdy kraj 
członkowski zobowiązany jest do przyjęcia euro 
w przyszłości2, czego niezbędnym etapem jest 
wypełnienie kryteriów z Maastricht w okresie 
przejściowym tj. kryterium długu publicznego, 
deficytu budżetowego oraz stabilności kursu 
walutowego.

Poprzez pogłębienie integracji europejskiej pol-
scy przedsiębiorcy mieliby ułatwiony dostęp 
do taniego kredytu. W obecnej sytuacji rodzimi 
przedsiębiorcy spłacają wyżej oprocentowane 
kredyty ze względu na dodatkowy komponent 
stopy procentowej w postaci premii za ryzyko 
oraz ze względu na ograniczoną podaż kapitału. 
Przyjęcie euro otworzyłoby drogę do korzystania 
z kapitału europejskiego i niższych stóp procen-
towych, a więc i tańszego zaciągania zobowiązań.

http://www.regioset.pl/pdf/25-rome-declaration.pl.pdf
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2.1.  Utrata autonomicznej polityki 
pieniężnej i dostosowań kursu 
walutowego

Europejski Bank Centralny jest obecnie nad-
rzędnym bankiem dla 19 z 27 państw Unii Eu-
ropejskiej. Im bardziej strefa euro będzie się 
powiększać, tym trudniej będzie bankowi cen-
tralnemu dobrać narzędzia polityki monetarnej 
tak, aby sprzyjały one rozwojowi całego regionu. 
W przypadku pozostania przy lokalnej walucie 
i autonomicznej polityce monetarnej lokalny 
bank centralny przystępuje do interwencji po 
analizie bieżącej sytuacji regionu. Reakcja jest 
więc szybsza, ponieważ NBP nie jest uzależniony 
od zgody całej Rady Prezesów EBC, oraz lepiej 
skrojona względem potrzeb, gdyż może reagować 
nawet w przypadku lokalnych szoków.

Podstawowym kanałem oddziaływania polityki 
monetarnej pozostaje kanał stopy procentowej. 
Poprzez ustalenie stopy procentowej na odpo-
wiednim poziomie banki centralne wpływają 
m.in. na wysokość oprocentowania kredytów 
i depozytów na rynku międzybankowym, a 
pośrednio również na ich oprocentowanie w 
bankach komercyjnych. W przypadku strefy 
euro, nieuniknione jest pewne niedopasowanie 
stopy procentowej względem niektórych przy-
należnych do niej państw. Gdy EBC ustawi stopy 
procentowe na poziomie niższym niż optymalny 
dla obszaru Polski, nastąpi znaczna akumulacja 
długu i powstawanie tzw. firm zombie – nieefek-
tywnych ekonomicznie przedsiębiorstw, utrzy-
mujących się na rynku tylko dzięki dostępności 
taniego kredytu (Góra, 2019). 

2. Argumenty przeciwko wejściu do strefy euro
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Najczęściej kraje rozwijające się, do których Pol-
ska wciąż bywa zaliczana, utrzymują wyższe 
stopy procentowe niż kraje rozwinięte. Sprzyja to 
napływowi kapitału dzięki wyższemu zwrotowi 
z inwestycji, co kompensuje inwestorom zwięk-
szone ryzyko. W przypadku jednolitych stóp 
procentowych na obszarze UE, dla inwestorów 
bardziej konkurencyjne będą bardziej rozwi-
nięte państwa regionu ze względu na większą 
stabilność ekonomiczną.

Wejście do strefy euro wiązałoby się również z 
utratą możliwości dostosowania kursu waluto-
wego względem sytuacji na rynku wewnętrznym. 
Pozostanie przy walucie narodowej i własnej 
polityce pieniężnej miało duży wpływ na ła-
godne przejście Polski przez globalny kryzys 
finansowy 2007-2009. Przedkryzysowy okres 
aprecjacji złotego względem innych walut zła-
godził gwałtowny wzrost cen ropy na rynkach 
światowych i spowolnił wzrost cen produktów 
importowanych. W przypadku wspólnej waluty 
euro gwałtowny bodziec inflacyjny w postaci 

wzrostu cen surowców nie zostałby zrównowa-
żony poprzez aprecjację kursu. W 2008 roku, w 
tracie kryzysu, złoty polski uległ deprecjacji, co 
pomogło stabilizować eksport w tym okresie, ła-
godząc przebieg kryzysu (Drozdowicz-Bieć, 2011).

Przyjęcie euro, zwłaszcza po niewłaściwym 
kursie, mogłoby też oznaczać relatywną utratę 
konkurencyjności względem państw bardziej 
rozwiniętych posługujących się tą samą walutą. 
Jeśli stosunek płac do produktywności będzie 
wyższy w Polsce niż w państwach sąsiednich, 
może to skutkować wzrostem deficytu handlo-
wego, a także deficytem na rachunku obrotów 
bieżących, jak to miało miejsce w 2010 roku w 
Grecji (-11,4 proc. PKB) czy Portugalii (-10,2 proc. 
PKB). Aby odzyskać utraconą konkurencyjność, 
kraje te musiałyby obniżyć płace o 10-30 proc., 
co mogłoby być trudne do zaakceptowania przez 
pracowników. Podobny efekt można byłoby jed-
nak uzyskać za pomocą deprecjacji waluty kra-
jowej (Kawalec i Pytlarczyk 2017). 

2.2. Asymetria szoków gospodarczych

Ze względu na zróżnicowanie strukturalne i 
instytucjonalne wpływ wstrząsów koniunktural-
nych może powodować rozbieżny przebieg cykli 
koniunkturalnych w strefie euro. Różnice te mogą 
być dodatkowo spotęgowane poprzez wspólną 
politykę pieniężną. Wspólna polityka pieniężna 
będzie relatywnie zbyt ekspansywna dla krajów 
o ponadprzeciętnej inflacji w porównaniu do 
średniej UE oraz względnie zbyt restrykcyjna 
dla krajów o stopie inflacji poniżej średniej UE. 
Nastąpi więc pogłębianie różnic i pozycji cyklu 
(Walters, 1994).

Co więcej, z powodu asymetrii szoków występu-
jących na terenie UE w przypadku utrzymania 
niezależności walutowej Polska mogłaby ograni-
czyć import szoków zewnętrznych, co najpraw-

dopodobniej miało miejsce podczas globalnego 
kryzysu finansowego z lat 2007-2009.

Źródłem szoków mogą być zmiany technolo-
giczne, które nie będą w jednakowym tempie 
wdrażane na obszarze unii walutowej lub zmia-
ny w warunkach handlowych (ang. terms of 
trade). Bardzo często wymieniane jako źródło 
asymetrycznych szoków gospodarczych jest 
różne podejście do długu (zarówno w sektorze 
publicznym, jak i prywatnym). Większość różnicy 
w pozycjach fiskalnych Europy południa oraz 
północy wytłumaczalna jest przez zwiększoną 
akumulację długu zarówno przez gospodarstwa 
domowe, jak i przedsiębiorstwa w krajach po-
łudnia. Sprzyjały temu niskie stopy procento-
we oraz brak nadzoru nad instytucjami sektora 
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finansowego (Boltho i Carlin, 2013). Ten, jak i 
wiele innych czynników, powoduje rozbieżności 
w przebiegu cyklu koniunkturalnego na terenie 
UE, co utrudnia właściwą reakcję władz mone-
tarnych. Co więcej, nawet przy braku większych 
szoków zewnętrznych inflacja w strefie euro jest 
kształtowana głównie przez czynniki regionalne 
(Lee, 2013).

Obszar Unii Europejskiej, a nawet samej strefy 
euro, daleki jest od wypełnienia często cytowa-
nych przez ekonomistów kryteriów optymalnego 
obszaru walutowego (Mundell, 1961). Wśród 
niezbędnych czynników dla zaistnienia opty-
malnego obszaru wymienione zostały mobilność 
pracy, nieskrępowane przepływy kapitałowe, 
występowanie podobnych w przebiegu cykli 
koniunkturalnych. Dopiero integracja na tych 
poziomach zapewni w pełni korzystne efekty 
przyjęcia wspólnej waluty.

Swobodny przepływ kapitału został zagwaran-
towany jako jedna z czterech swobód wspólnego 
rynku w Unii Europejskiej. Jednak w praktyce 
istnieją bariery, przede wszystkim brak jedno-
litego prawodawstwa, które obejmuje w dużej 
mierze jedynie sektor finansowy.

W przypadku mobilności pracy w 2018 roku na 
terenie Unii Europejskiej około 17,6 mln osób 
zmieniło kraj zamieszkania, z czego około 12,9 
mln było w wieku produkcyjnym (20-64 lata). 
Jest to liczba stosunkowo niewielka, biorąc pod 
uwagę, że 50 proc. osób spędza na emigracji od 
jednego do czterech lat, a także to, że na każde 
cztery osoby opuszczające kraj trzy do niego wra-
cają (Fries-Tersch i in., 2020). Przed przystąpie-
niem kolejnych państw do strefy euro należałoby 
więc zwiększyć mobilność pracy wewnątrz UE. 
Jedną z ważniejszych barier w podjęciu pracy w 
innym kraju członkowskim jest bariera językowa, 
która utrudnia imigrantom zajmowanie bardziej 
wykwalifikowanych stanowisk i zwiększa obawy 
przed wyjazdem.

Co więcej, w Polsce wciąż zmagamy się ze zbyt 
sztywnym rynkiem pracy. Polska zajmuje dopiero 
30. miejsce na 41 krajów Unii Europejskiej i OECD 
w Indeksie Elastyczności Zatrudnienia. Indeks 
ten mierzy elastyczność umów o pracę regulo-
wanych kodeksem pracy (FOR, 2019). Pomimo 
nacisku na swobodę przepływów kapitałowych 
w UE, w integracji przeszkadza sztywność płac 
i regulacje rynku pracy.

Według części ekonomistów unia monetarna po-
winna występować wyłącznie z unią budżetową, 
która zapewniałaby dodatkowe zabezpieczenie 
w przypadku wystąpienia szoku w kraju człon-
kowskim. Wspólny budżet zapewnia transfer 
środków od krajów doświadczających lepszej 
koniunktury do kraju w niekorzystnej sytuacji 
gospodarczej, zapoczątkowanej przez wewnętrz-
ny szok. Redukuje to koszty uczestnictwa w unii 
walutowej dla kraju, który pozbawiony jest na-
rzędzi autonomicznej polityki monetarnej. Koszty 
uczestnictwa w obszarze walutowym w kraju 
doświadczającym asymetrycznego szoku oraz 
charakteryzującym się sztywnością cenową na 
rynku pracy i dóbr zostają więc zredukowane 
(de Grauwe, 2013). W przypadku UE wysuwa-
ne są koncepcje dotyczące wspólnego budżetu, 
jednak ze względu na brak dyscypliny fiskalnej, 
różnice w poziomach długu publicznego, a także 
trudności polityczne, w najbliższych latach nie 
można spodziewać się jego realizacji.

Istotne zwiększenie budżetu w UE w reakcji 
na kryzys pandemiczny i finansowane poprzez 
emisję długu przez Komisję Europejską jest uwa-
żane za kolejny krok w integracji europejskiej, 
jednak wciąż daleka droga przed unią fiskalną. 
Uchwalony fundusz kryzysowy nie zapewnia bo-
wiem trwałego wzrostu budżetu, dotychczasowe 
zadłużenie nie będzie mutualizowane, i nawet 
nowy wspólny dług nie będzie miał solidarnych 
gwarancji (Kapoor 2020).
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2.3. Efekt zarażenia i programy pomocowe

3 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/wfs/dis/html/index.en.html

Sam EBC podkreśla podatność strefy euro na 
tzw. efekt zarażania (ang. Spillover effect), czy-
li łatwiejsze rozlewanie się kryzysu w krajach 
członkowskich. Bailout Grecji pod koniec 2009 
roku wpłynął najbardziej na państwa borykające 
się z podobnymi problemami, tj. słabą dyscypliną 
finansów publicznych czy niską konkurencyj-
nością. Inwestorzy w przypadku problemów 
fiskalnych Grecji zaczęli ostrożniej podchodzić do 
pozostałych państw regionu i stosować bardziej 
restrykcyjne kryteria w swoich decyzjach inwe-
stycyjnych. Sytuacja Grecji w znacznym stopniu 
wpłynęła na obniżenie zaufania inwestorów w 
stosunku do Irlandii, Portugalii, Włoch, Hiszpanii, 
co później przeniosło się również na państwa 
rdzenia Unii Europejskiej: Belgię, Francję i Au-
strię (De Santis, 2014).

Dodatkowo bailout Grecji został sfinansowany 
dzięki państwom o stosunkowo bardziej ostroż-
nej polityce fiskalnej. Koszty ratowania gorzej 
zarządzanych państw ponosi pozostała część 
strefy euro nie tylko w sposób pośredni – przez 
zmianę wyceny ich własnych aktywów – ale też 
w sposób bezpośredni, poprzez finansowanie 
transz pomocowych. Grecja w trzech transzach 
pomocowych otrzymała w sumie około 320 
miliardów euro. W pierwszej transzy uzyskała 
prawie 77 miliardów z krajów UE (początkowo 
zamierzano rozdysponować 80 miliardów, jed-
nak Słowacja, Irlandia i Portugalia ostatecznie 
nie uczestniczyły w programie), a 30 miliardów 
z Międzynarodowego Funduszu Walutowego 

(MFW). Druga transza zawierała 134 miliardów 
z Europejskiego Funduszu Stabilności Finanso-
wej oraz 20 miliardów z MFW. Trzecia transza 
składała się z 62 miliardów z Europejskiego Fun-
duszu Stabilności (Pagoulatos, 2018). Głównie 
koszty bailoutu Grecji poniosły więc państwa 
przynależące do instytucji europejskich. Dalsza 
integracja z UE może więc wymagać zwiększo-
nych kontrybucji w podobnych przypadkach ze 
strony Polski.

Od 2014 roku (z przerwą w latach 2018-2019) 
EBC skupuje obligacje rządowe. W bankach cen-
tralnych Eurosystemu we wrześniu 2020 roku 
znajdowały się obligacje państwowe o wartości 
ok. 23 mld euro, z czego ok. 15 mld euro przypa-
dało na obligacje włoskie3. Ze względu na efekty 
Cantillona pierwsi odbiorcy nowo wytworzonych 
jednostek waluty są relatywnie uprzywilejowani 
względem późniejszych odbiorców. W przypadku 
strefy euro pierwszym odbiorcą jest nie tylko 
sektor finansowy, ale też wybrane państwa – 
zarówno ze względu na zakup ich obligacji, jak 
i masowy program skupu aktywów (aż ok. 3,6 
biliona euro w bilansie Eurosystemu stanowią 
papiery wartościowe rezydentów strefy euro). 
Biorąc pod uwagę, że skala zakupów polskich 
obligacji skarbowych przez EBC byłaby prawdo-
podobnie znacznie niższa, niekonwencjonalna 
polityka monetarna EBC prowadziłaby do infla-
cyjnej redystrybucji dochodu od Polski do innych 
państw, takich jak Włochy.

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/wfs/dis/html/index.en.html
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3. Analiza strefy euro

3.1.  Konstrukcja strefy euro

Pieniądz to powszechny środek wymiany. Z samej 
definicji wynika, że im jego powszechniejsze 
użycie, tym pieniądz lepiej spełnia swoją funkcję. 
Teoretycznie zatem unie monetarne są korzyst-
ne gospodarczo, ponieważ zwiększają zakres 
używania wspólnej waluty, wzmacniając jej rolę 
jako powszechnego środka wymiany. 

Jednak w praktyce wiele zależy od instytucjo-
nalnego charakteru danej unii walutowej. W 
przypadku strefy euro jej struktura jest dość 
wyjątkowa, ponieważ składa się ona z niezależ-
nych fiskalnie rządów oraz jednego wspólnego 
banku centralnego (EBC). Oznacza to, że koszty 
pośredniej monetyzacji deficytów budżetowych 
rozkładają się na całą unię. Innymi słowy, strefa 
euro pozwala na finansowanie nadwyżek impor-
tu poprzez kreację pieniądza, więc jej członkowie 
nie muszą przeprowadzać reform strukturalnych, 
ale mogą pozostawać niekonkurencyjnymi, nato-
miast swoje deficyty pokrywać emisją obligacji 
nabywanymi przez banki komercyjne, a osta-
tecznie przez EBC.

Budowa strefy euro to zatem klasyczna tragedia 
wspólnego pastwiska: każdy z jej członków ma 
bodźce do tego, aby zwiększać deficyty szybciej 
niż pozostali – tak, aby cała strefa euro pono-
siła koszty takiej polityki (Bagus 2011). W celu 
przeciwdziałania tym bodźcom do zbyt luźnej 
polityki fiskalnej uchwalono Pakt Stabilności i 
Wzrostu. Jednak ponieważ członkowie strefy 
euro byli sędziami we własnej sprawie, postano-
wienia paktu były notorycznie naruszane i nawet 
Niemcy notowały nadmierne deficyty budżetowe. 
Euro było zatem od samego początku projek-
tem politycznym o wadliwej konstrukcji insty-

tucjonalnej, podważającej sens ekonomiczny 
wspólnej waluty (Weidmann 2013). De Grauwe 
(2013) zauważa, że strefa euro nigdy nie spełniała 
warunków optymalnego obszaru walutowego, 
czyli kraje członkowskie były podatne na asy-
metryczne szoki, rynki produktów i pracy nie 
były zbyt elastyczne, brakowało również unii 
fiskalnej. Również Urbanowicz (2015) przytacza 
wyniki badań wskazujących na to, że jednolita 
polityka pieniężna EBC nie była w jednakowym 
stopniu dopasowana do potrzeb każdego z kra-
jów strefy euro.

Co więcej, de Grauwe (2013) twierdzi, że Francja 
dążyła do unii monetarnej, gdyż wtedy jej rola 
w stanowieniu polityki monetarnej by wzrosła, 
natomiast rola Bundesbanku by spadła. Wynika-
ło to z tego, że w Eurosystemie Bundesbank jest 
tylko jednym z wielu banków centralnych, który 
wpływa na proces decyzyjny, we wcześniej ist-
niejącym europejskim systemie walutowym zaś 
to właśnie Bundesbank grał pierwsze skrzypce 
(Mélitz 1988).

Podobnie uważa Bagus (2011), według którego 
Niemcy zgodziły się zrezygnować z marki na 
rzecz euro w zamian za zgodę na zjednoczenie 
kraju po upadku muru berlińskiego. Widziane 
z tej perspektywy euro jawi się jako instrument 
osiągnięcia większej integracji politycznej oraz 
zdetronizowania marki niemieckiej i stojącego za 
nią konserwatywnego Bundesbanku. To, że euro 
jest raczej projektem politycznym niż przemy-
ślanym projektem ekonomicznym wynikającym 
z teorii ekonomii, dobrze unaocznił światowy 
kryzys finansowy 2007-2009 oraz późniejszy 
kryzys zadłużeniowy w strefie euro.
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3.2.  Kryzys zadłużeniowy w strefie euro 

Chociaż światowy kryzys finansowy 2007-2009 
swoje źródło miał w Stanach Zjednoczonych, do-
tknął również silnie strefę euro, przekształcając 
się później w kryzys zadłużeniowy. Wynikał on 
częściowo z tego, że rządy europejskie ratowały 
swoje sektory bankowe. Niemniej do kryzysu 
zadłużeniowego przyczyniła się także błędna 
konstrukcja strefy euro.

Po wejściu do strefy euro, wydatki publiczne 
w tzw. krajach PIGS (czyli Portugalia, Włochy, 
Grecja oraz Hiszpania) istotnie wzrosły, ponie-

waż EBC przyjmował obligacje tych państw jako 
zabezpieczenie w operacjach repo z bankami 
komercyjnymi, w efekcie monetyzując pośred-
nio długi tych państw. W ten sposób kraje PIGS 
mogły żyć ponad stan, zwiększać konsumpcję na 
kredyt, i utrzymywać wysokie deficyty fiskalne 
(zob. wykres), kosztem spadku siły nabywczej 
euro – koszt ten jednak rozkładał się na całą 
unię monetarną.

 Wykres 3.      Deficyty budżetowe w Grecji jako proc. PKB

źródło: tradingeconomics.com
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Przykładowo, import towarów (takich jak nie-
mieckie samochody) do Grecji był finansowany 
przez greckie banki komercyjne, które udzielały 
kredytów greckim przedsiębiorcom i gospodar-
stwom domowym, co zwiększało ich refinan-
sowanie w Banku Grecji. Ta kreacja pieniądza 
skutkowała wzrostem zobowiązań Banku Grecji 
i należnościami dla Bundesbanku, widocznymi 
w systemie Target2. Zatem strefa euro przez lata 
zachęcała Grecję do finansowania deficytu na 
rachunku obrotów bieżących poprzez kreację 
pieniądza. Dzięki temu mechanizmowi kraj ani 
nie zderegulował rynków pracy, ani nie ogra-
niczył wydatków rządowych, lecz utrzymywał 
niekonkurencyjną gospodarkę.  

Co więcej, w związku z wejściem do strefy euro 
nastąpił spadek oprocentowania obligacji skar-
bowych emitowanych przez rządy PIGS. Do-

mniemana gwarancja bailoutu przez EBC oraz 
pozostałych członków strefy euro spowodowała 
zmianę postrzegania długu tych państw przez 
rynek. Postrzeganie go jako bezpiecznej inwesty-
cji spowodowało, że rentowności spadły niemal 
do poziomu niemieckiego, mimo lepszej kondy-
cji niemieckiej gospodarki i zdrowszej sytuacji 
fiskalnej.   Innymi słowy, wprowadzenie euro 
doprowadziło do zmniejszenia się spreadów 
pomiędzy obligacjami skarbowymi emitowanymi 
przez rząd niemiecki a rządami PIGS (zob. wy-
kres), co zachęcało do większego zadłużania się 
(zob. wykres) oraz przyczyniło się do powstania 
nietrwałego boomu inwestycyjnego.

 Wykres 4.     Spread pomiędzy 10-letnimi greckimi obligacjami skarbowymi a 10-letnimi niemieckimi  
obligacjami skarbowymi

źródło:  St. Louis Fed.
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 Wykres 5.     Dług publiczny Grecji jako proc. PKB

źródło:  tradingeconomics.com

Choć spadek stóp procentowych jest często przy-
taczany jako argument za wejściem do strefy 
euro, warto pamiętać, że może przyczynić się on 
do wzrostu zadłużenia przez polski rząd (oraz 
sektor prywatny) i do zmniejszenia stabilności 
makroekonomicznej. 

Innymi słowy, kryzys zadłużeniowy ujawnił, że 
konstrukcja strefy euro nie tylko nie zapobiegła, 
ale wręcz sprzyjała prowadzeniu procyklicznej 
polityki fiskalnej i nadmiernemu zadłużaniu się 
krajów członkowskich strefy euro. Uwidocznił 
się również brak mechanizmów skłaniających do 
wprowadzania reform strukturalnych zmniejsza-

jących nierównowagi makroekonomiczne oraz 
zwiększających konkurencyjność gospodarek  
i odporność na okresy gorszej koniunktury. Choć 
po wybuchu kryzysu zadłużeniowego, wdrożono 
w strefie euro pewne reformy instytucjonalne, 
to jednak – jak uważają autorzy raportu NBP  
z 2014 r. o wyzwaniach integracji ze strefą euro 

– „nie zmieniają w sposób fundamentalny do-
tychczasowego modelu instytucjonalnego strefy 
euro, opartego na połączeniu wspólnej polityki 
pieniężnej i zdecentralizowanej polityki fiskalnej 
i gospodarczej, koordynowanych – w różnym 
stopniu – na szczeblu unijnym” (Kosior i Ruba-
szek 2014,99).
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3.3. Strefa euro w pandemii

Strefa euro została ciężko dotknięta przez pan-
demię Covid-19 oraz lockdown. PKB spadło o 3.7 
proc. w pierwszym kwartale oraz o 11.8 proc. w 
drugim kwartale 2020 r. (kwartał do kwartału; 
Eurostat 2020). Według MFW, PKB strefy euro 
ma się skurczyć w całym 2020 r. aż o 8.3 proc., 
czyli znacznie więcej niż gospodarka USA (spa-
dek o 4.3 proc.) czy Japonii (spadek o 5.3 proc.) 
(MFW 2020).

Wpływ gospodarczy pierwszej fali epidemii był, 
rzecz jasna, różnorodny (zob. wykres). Najmoc-
niej gospodarczo została dotknięta Hiszpania 

(PKB spadło o 5,2 proc. w pierwszym kwarta-
le oraz o 17.8 proc. w drugim kwartale 2020 
r.), Litwa zaś najsłabiej (PKB nie zmieniło się  
w pierwszym kwartale oraz spadło o 5,9 proc.  
w drugim kwartale 2020 r.) (Eurostat 2020). Moż-
na zatem uznać pandemiczny szok gospodarczy 
za negatywny szok o asymetrycznym charakte-
rze. O ile wspólny bank centralny może w teorii 
reagować na negatywne symetryczne szoki go-
spodarcze, o tyle jego możliwości reakcji na szoki  
o asymetrycznym oddziaływaniu są ograniczone.

 Wykres 6.     Kwartalny wzrost PKB w UE w drugim kwartale 2020 r.

źródło:  Eurostat
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Co więcej, według wstępnych badań południowe 
kraje strefy euro, których sytuacja makroeko-
nomiczna była gorsza przed pandemią, zostaną 
dotknięte kryzysem epidemiologicznym silniej 
niż kraje północne. Tym samym strukturalna 
polaryzacja oraz makroekonomiczna dywer-
gencja wewnątrz strefy euro pogłębią się jeszcze 
bardziej, osłabiając stabilność unii monetarnej  
i korzyści płynące z uczestnictwa w niej (Gräbner 
et al. 2020).

Warto podkreślić, że w odpowiedzi na pande-
miczny kryzys, uchwalono fundusz odbudowy 

Next Generation EU w wysokości 750 miliardów 
euro, na którego pokrycie Komisja Europejska  
w imieniu państw UE wyemituje obligacje. We-
dług niektórych analityków wspólne obligacje to 
ważny krok w budowaniu unii fiskalnej. Jednak  
w rzeczywistości daleko jeszcze do niej (chociażby 
dlatego, że fundusz to jednorazowe wydarzenie, 
natomiast kraje UE będą musiały w przyszłości 
jednogłośnie uzgodnić nowe pożyczki), nie wyda-
je się więc, aby euro zyskało takie instytucjonalne 
wsparcie w najbliższej przyszłości.

3.4. Strefa euro na tle Stanów Zjednoczonych

Strefa euro jako blok gospodarczy stanowi trzecią 
co do wielkości gospodarkę na świecie, natomiast 
euro zajmuje drugie miejsce w obrocie waluto-
wym na rynkach międzynarodowych i jest jedną 
z najważniejszych walut rezerwowych.

Można byłoby się zatem spodziewać gospodar-
czych korzyści z przynależności do takiej unii 
monetarnej. Rzeczywiście, w oficjalnych unij-
nych dokumentach przewidywano, że przyjęcie 
euro spowoduje przyśpieszenie tempa wzrostu 
gospodarczego (przede wszystkim poprzez eli-
minację ryzyka kursowego, wzrost wymiany 

handlowej oraz inwestycji). Niestety, te przewi-
dywania się nie sprawdziły (Fernárdez i Perea 
2015). Przeciwnie, tempo wzrostu PKB dla całej 
strefy euro systematycznie spadało, i to nawet 
wyłączywszy z analizy Wielką Recesję oraz kry-
zys koronawirusowy. Co więcej, strefa euro roz-
wija się systematycznie poniżej tempa wzrostu 
gospodarki amerykańskiej (zob. wykres poniżej: 
linia czerwona – wzrost PKB Stanów Zjednoczo-
nych) – ale także państw unijnych pozostających 
poza strefą euro (jak Wielka Brytania, Szwecja 
czy Dania) – co wynika z tego, że gospodarka 
USA jest bardziej elastyczna oraz innowacyjna.

 Wykres 7.     Wzrost PKB Stanów Zjednoczonych (linia czerwona) i Strefy Euro (linia niebieska)

źródło:  Eurostat, U.S. Burreau of Economic Analysis
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W szczególności rynek pracy jest bardziej sztyw-
ny w strefie euro w porównaniu do gospodar-
ki amerykańskiej. Choć trudniej stracić pracę  
w strefie euro, to trudniej także ją znaleźć. Jak 
widać na wykresie poniżej, stopa bezrobocia w 

USA (czerwona linia) utrzymywała się przed epi-
demią na średnio niższym poziomie niż w strefie 
euro. I choć stopa bezrobocia w USA zwiększyła 
się znacznie bardziej w odpowiedzi na kryzys 
pandemiczny, to jednak szybko zaczęła spadać.

 Wykres 8.     Odsetek bezrobotnych dla Stanów zjednoczonych (czerwona linia) i strefy Euro (niebieska)

źródło:  fred.stlouis.org

Jednym z nielicznych wskaźników makroekono-
micznych kształtującym się lepiej dla strefy euro 
niż dla gospodarki amerykańskiej jest współczyn-
nik aktywności zawodowej, jednak trudno przy-
pisać to wspólnej walucie (warto też zauważyć, 

że w krajach unijnych, lecz pozostających poza 
strefą euro, takich jak Dania, Szwecja czy Wielka 
Brytania, współczynnik aktywności zawodowej 
jest nawet wyższy niż w strefie euro).

 Wykres 9.     Wskaźnik aktywności zawodowej w UE (niebieska linia) oraz w USA

źródło:  tradingeconomics.com
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Nie znaczy to, że utworzenie strefy euro nie przy-
niosło żadnych korzyści makroekonomicznych. 
Przede wszystkim przyjęcie euro zwiększyło sta-
bilność cen w państwach członkowskich. Mimo 
to, jak zauważa raport NBP na temat pełnego 
uczestnictwa przez Polskę w trzecim etapie unii 
gospodarczej i walutowej (NBP 2009, 35-36): 

W odpowiedzi na znaczny spadek tempa wzro-
stu PKB w strefie euro na początku XXI wieku, 
co miało związek z osłabieniem koniunktury 
w Stanach Zjednoczonych po pęknięciu bańki 
internetowej, Europejski Bank Centralny poluzo-
wał swoją politykę pieniężną, obniżając istotnie 
swoją główną stopę procentową. 

Według Benedyka (2013) ekspansywna polityka 
monetarna EBC w tym okresie doprowadziła 
do ekspansji kredytowej, która doprowadziła 
do nietrwałego boomu w niektórych krajach 
(m.in. na rynku nieruchomości w Hiszpanii oraz 
Irlandii), a w konsekwencji do silnego kryzysu 
gospodarczego w latach późniejszych.

Wielka Recesja i późniejszy kryzys zadłużenio-
wy doprowadziły do jeszcze luźniejszej polityki 
monetarnej ECB. Początkowo reakcja ECB była 
mniej agresywna niż Fedu, który to szybciej ob-
niżał stopy procentowe, a także powiększał sumę 
bilansową. Bardziej konserwatywna odpowiedź 
ECB, a nawet podwyżki stóp procentowych w 
2008 oraz 2011 r., jest postrzegana przez wielu 
ekonomistów za ważne błędy w polityce mone-
tarnej (Gros et al. 2012; de Grauwe 2013; Kang 
et al. 2016).

[…] stabilność makroekonomiczna nie była 
wystarczająco silnym bodźcem do szybsze-
go wzrostu gospodarczego strefy euro niż 
w innych krajach wysoko rozwiniętych. W 
okresie funkcjonowania strefy euro państwa 
członkowskie rozwĳały się relatywnie wolniej 
niż USA, Wielka Brytania czy Szwecja […] 
Ponadto mimo ogólnie korzystnej oceny całej 
strefy euro w poszczególnych państwach 
członkowskich pogłębiały się nierównowaga 
wewnętrzna i zewnętrzna. Przejawiało się to 
narastającymi dywergencjami inflacyjnymi, 
trudnościami z utrzymaniem stabilności fi-
nansów publicznych, gwałtownie wzrastają-
cymi deficytami obrotów bieżących i ujemną 
pozycją inwestycyjną netto (Hiszpania, Por-
tugalia i Grecja).

Raport NBP 2009, 35-36

 Wykres 10.     Główna stopa referencyjna ECB

źródło:  tradingeconomics.com
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Dzięki bardziej zdecydowanym działaniom oraz 
szybszemu ożywieniu w amerykańskiej gospo-
darce, Fed również szybciej zaczął normalizować 
swoją politykę pieniężną. W 2015 r. Fed zaczął 
pomału podnosić stopy procentowe, w tym sa-
mym roku suma bilansowa amerykańskiego rów-
nież zaczęła powoli się zmniejszać, podczas gdy 
ECB zaczął intensywnie zwiększać swoje aktywa, 
zwiększając ich wielkość w stosunku do PKB  
z ok. 20 proc. do 40 proc. w 2017 r. (jak widać na 
wykresie poniżej), co częściowo mogło wynikać 
z istotnie gorszej sytuacji sektora bankowego  
w strefie euro w porównaniu do kondycji ame-
rykańskich banków komercyjnych. Ponadto, ECB 
nie tylko utrzymał zerowe stopy procentowe, ale 
w 2014 r. EBC wprowadził ujemne oprocentowa-
nie depozytów bankowych utrzymywanych na 
swoich kontach, na co Fed się nie zdecydował.

Biorąc pod uwagę kruchy wzrost gospodarczy 
w strefie euro oraz przebieg Wielkiej Recesji 
i kryzysu zadłużeniowego, nie dziwi, że euro 
nie zdetronizowało dolara, ani nawet nie zbliża 
się do jego znaczenia w światowej gospodarce, 
wbrew opiniom niektórych ekonomistów (Ber-
gsten 1997; Mundel 1998). Istotnie, jak widać 
na wykresie poniżej, choć euro jest drugą naj-
ważniejszą walutą rezerwową na świecie, jego 
udział w rezerwach walutowych świat wynosi ok. 
20 proc., czyli ok. jednej trzeciej udziału dolara 
amerykańskiego.

Choć na ogół kurs EUR/USD jest na podobnym 
poziomie co w momencie wprowadzenia euro, 
to jednak badania wskazują, że to dolar amery-
kański zachowuje się bardziej jak bezpieczna 
przystań w czasie kryzysów czy okresów pod-
wyższonej niepewności (Maggiori 2017; Farhi  
i Maggiori 2018; He et al. 2019).

Powyższa analiza porównawcza gospodarki oraz 
polityki monetarnej strefy euro wskazuje, że 
przyjęcie euro nie zaowocowało spodziewanymi 
korzyściami gospodarczymi w postaci przyśpie-
szonego wzrostu gospodarczego. Strefa euro roz-
wijała się systematycznie wolniej niż inne kraje 
rozwinięte, a do tego dotknął ją kryzys zadłuże-
niowy. Europejski Bank Centralny nie uchronił 
się również od błędów w polityce monetarnej, co 
również podaje w wątpliwość przystępowanie 
Polski do unii monetarnej.

Niemniej warto porównać jeszcze gospodarkę 
strefy euro do gospodarki polskiej oraz EBC do 
NBP. Może przecież być tak, że choć hipotetyczne 
przystąpienie do strefy dolarowej byłoby lepsze 
niż przystąpienie do strefy euro, to wejście do 
unii monetarnej było wciąż lepsze niż pozosta-
wianie przy złotym polskim.

 Wykres 11.      Rezerwy banku centralnego  
w stosunku do PKB

źródło: opracowanie własne na podstawie  
https://fred.stlouisfed.org/

 Wykres 12.      Odsetek rezerw światowych w euro  
i dolarach

źródło: https://data.imf.org/regular.aspx?key=41175

https://fred.stlouisfed.org/
https://data.imf.org/regular.aspx?key=41175
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3.5. Strefa euro kontra Polska

Jak widać na poniższym wykresie (13), gospodar-
ka polska (linia niebieska) rozwija się systema-
tycznie szybciej niż strefa euro. Wynika to raczej  
z niższego poziomu rozwoju gospodarczego ani-
żeli z posiadania własnej waluty.

Ciekawie wypada porównanie wzrostu gospo-
darczego w Polsce (linia niebieska) do wzrostu 
w Czechach (linia zielona) oraz na Słowacji (linia 
czerwona), czyli w dwóch innych krajach regionu, 
ale jednym w strefie euro (Słowacja), a jednym 
poza nią. Jak widać na wykresie poniżej, trudno o 

 Wykres 13.     PKB dla Polski (Linia niebieska) i strefy euro (czerwona)

źródło:  na podstawie danych Eurostat; fred.stlouisfed.org

 Wykres 14.     PKB dla Polski (Linia niebieska), Słowacji (czerwona) i Czech (Zielona)

źródło:  na podstawie danych Eurostat; fred.stlouisfed.org
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jednoznaczne wnioski. Polska gospodarka lepiej 
sobie radziła podczas kryzysów gospodarczych 
w strefie euro, jednak notowała niższe tempo 
wzrostu gospodarczego w latach poprzedzają-
cych Wielką Recesję.

Jest to ważna obserwacja, ponieważ – jak zauwa-
żają Czerniak i Smoleńska (2019, 31):

Jak widać na poniższym wykresie, od 2008  
r. stopa bezrobocia w Polsce (linia niebieska) 
pozostaje niższa w strefie euro, stopa inflacji 
zaś wyższa od 2019 r. Jednak z reguły trudno 
uznać, aby inflacja w Polsce była obecnie porów-
nywalnym problemem do inflacji w niektórych 
krajach członkowskich przed przystąpieniem 
do strefy euro (takich jak np. Włochy) – zatem 
potencjalne korzyści z przystąpienia do strefy 
euro będą mniejsze.

[...] debata publiczna bardzo często ogranicza 
się do dyskusji o korzyściach płynących z 
niezależnej polityki monetarnej i zmiennego 
kursu walutowego w okresach dekoniunktury. 
Zapomina się natomiast o wyhamowywa-
niu wzrostu PKB na skutek aprecjacji kursu 
walutowego i podwyżek stóp procentowych 
w okresach boomu gospodarczego. W re-
zultacie można odnieść mylne wrażenie, że 
samo posiadanie własnej waluty zwiększa 
długoterminowy wzrost gospodarczy, choć 
faktycznie ma ono blisko zerowy wpływ na 
wysokość PKB w długim okresie.

CZerniak i smoleńska (2019, 31)

 Wykres 15.     odsetek bezrobotnych w Polsce (linia niebieska) i w strefie euro (czerwona)

źródło:  na podstawie danych Organization for Economic Co-operation and Developement; fred.stlouisfed.org
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Jeśli chodzi o politykę monetarną NBP, to aż do 
pandemii koronawirusa pozostawała ona mniej 
ekspansywna względem EBC. Wynikało to z wyż-
szego tempa wzrostu gospodarczego (i wyższej 
tzw. neutralnej stopy procentowej), wyższej stopy 
inflacji w wielu okresach, niższej wiarygodności 
NBP i polskiego złotego na rynkach międzynaro-
dowych, bycia bankiem centralnym relatywnie 
niewielkiej gospodarki otwartej oraz, być może, 
bardziej konserwatywnego podejścia do pro-
wadzenia polityki monetarnej. W konsekwencji 
stopy procentowe były wyraźnie wyższe od zera 

oraz od stóp procentowych w strefie euro, zaś 
suma bilansowa NBP niższa niż w przypadku 
EBC. Niekonwencjonalne instrumenty polityki 
pieniężnej nie były stosowane aż do kryzysu 
koronawirusowego.

W odpowiedzi na pandemię NBP obniżył stopy 
procentowe do 0,1 procent (zob. wykres poni-
żej), natomiast jego bilans wzrósł z 527 mld PLN  
w lutym 2020 do 645 mld PLN w sierpniu 2020 
r. Ale wciąż polityka bilansowa NBP była mniej 
ekspansywna niż w przypadku EBC.

 Wykres 16.     Główna stopa referencyjna NBP

źródło:  tradingeconomics.com

http://tradingeconomics.com
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Co istotne, choć polityka pieniężna NBP nie jest w 
pełni zbieżna z polityką EBC, badania pokazują 
spójność kierunku zmian polityki pieniężnej NBP 
z kierunkiem nadawanym przez EBC (Urbano-
wicz 2015). Ponadto, pandemia i spowodowany 
nią kryzys gospodarczy spowodował przyjęcie 
przez NBP bardziej zdecydowanych działań, 
upodabniając polską politykę pieniężną do tej 
istniejącej w strefie euro.

Odejście od bardziej konserwatywnej polityki 
monetarnej może być postrzegane przez niektó-
rych jako osłabienie argumentu za niewchodze-
niem do unii monetarnej i posiadaniem nieza-
leżnej polityki pieniężnej. Z bardziej ogólnego 
punktu widzenia, istnienie zależności polskiej 
polityki pieniężnej od decyzji EBC oznacza mniej-
szą autonomię polityki pieniężnej NBP, niż to się 
powszechnie zakłada i mniejsze koszty przystą-
pienia do unii monetarnej.

Złoty polski osłabia się względem euro właści-
wie od Wielkiej Recesji (nie licząc aprecjacji  
w latach 2009-2010, która wynikała z przesadzo-
nej deprecjacji w odpowiedzi na kryzys finan-
sowy). Pandemia i wynikający z niej kryzys, jak  
i niekonwencjonalne działania NBP, doprowadzi-
ły do dalszego osłabiania się złotego względem 
wspólnej waluty. Według niektórych badaczy 
deprecjacja waluty pomaga neutralizować ne-
gatywne szoki gospodarcze i stabilizuje polską 
gospodarkę (Drozdowicz-Bieć 2011; Brzoza-Brze-
zina et al. 2012). Warto jednak pamiętać o tym, 
że przed Wielką Recesją mieliśmy do czynienia 
z aprecjacją kursu złotego, która – według tej 
samej logiki – powinna negatywnie oddziaływać 
na wzrost PKB.

Warto również pamiętać, że część badaczy ar-
gumentuje, że ze względu na wzrost powiązań 
handlowych i globalnych łańcuchów dostaw de-
precjacja kursu walutowego ma mniejszy wpływ 
niż kiedyś na PKB (Amiti et al. 2014; De Soyres et 
al. 2018), natomiast według niektórych kurs wa-
lutowy może być w niektórych sytuacjach raczej 
czynnikiem destabilizującym niż stabilizującym 
(Towbin i Weber 2011).

Podsumowując powyższe krótkie porównanie 
strefy euro ze strefą złotego, należy zauważyć, 
że koszt związany z utratą autonomii polityki 
monetarnej zależy od tego, jak skuteczna będzie 
polityka pieniężna EBC w stabilizowaniu pro-
cesów gospodarczych w Polsce w porównaniu 
do NBP. Jak wskazuje raport polskiego banku 
centralnego (NBP, 2009, 354), polityka monetarna 
EBC nie okazała się zbyt skuteczna w stabilizo-
waniu procesów gospodarczych w strefie euro:

Skoro tak, to pojawia się pytanie, w jaki sposób 
EBC mógłby być bardziej skuteczny od NBP w 
stabilizowaniu procesów gospodarczych w Pol-
sce, która stanowiłaby tylko część strefy euro?
Z drugiej strony, w wyniku pandemii i powią-
zanego z nią kryzysu gospodarczego polityka 
monetarna NBP zbliżyła się do polityki pieniężnej 
EBC, mimo wyższej stopy inflacji oraz niższej 
wiarygodności polskiego banku centralnego. 
Osłabia to argumenty na rzecz pozostawania 
przy złotym – skoro NBP zachowuje się jak EBC, 
ale nie ma jego wiarygodności, to może lepiej 
mieć EBC? 

Polityka pieniężna EBC nie była w stanie za-
gwarantować równowagi makroekonomicznej 
w wielu krajach członkowskich strefy euro. 
Przede wszystkim nie potrafiła przeciwdzia-
łać symptomom przegrzania gospodarczego 
w takich krajach jak Hiszpania czy Irlandia, 
które w ostatnich latach doświadczały utraty 
konkurencyjności w wyniku inflacji na rynku 
aktywów oraz wzrostu kosztów pracy.

Raport NBP (2009, 354)
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Oceniając zasadność wprowadzenia euro, war-
to zestawić wyniki gospodarcze strefy euro  
w porównaniu do całości Unii Europejskiej. Moż-
na również spojrzeć na poszczególne państwa 
członkowskie. Spośród państw starej Unii trzy 
(Wielka Brytania, Szwecja i Dania) nie wyraziły 
chęci przystąpienia do strefy euro. Można zatem 
zestawić ich statystyki na przestrzeni ostatnich 
20 lat z państwami strefy euro takimi jak Niemcy, 
Francja czy Włochy.

Co więcej, również tylko część państw z tzw. 
nowej unii zdecydowała się przyjmować euro, 
kolejno: Słowenia w 2007, Słowacja w 2009, Es-
tonia w 2011, Łotwa w 2014 oraz Litwa w 2015. 
W szczególności warto zestawić pierwsze dwa 
kraje z innymi państwami w regionie np. Polską, 
Czechami czy Węgrami.

4. Analiza porównawcza krajów, które przyjęły euro 
i krajów, które nie przyjęły euro

 Wykres 17.      Indeks PKB per capita Słowenii, 
Słowacji, polski, czech i węgier.

źródło: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.
PCAP.PP.CD

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
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Gdy spojrzymy na powyższy wykres, przedsta-
wiający indeks PKB per capita wybranych państw 
postkomunistycznych należących do UE, to wcale 
nie zauważymy szybszego rozwoju gospodar-
czego w krajach, które przyjęły euro, a wręcz 
przeciwnie. Można nawet wskazać, że Słowenia 
rozwijała się szybciej niż pozostałe kraje aż do 
roku 2008, natomiast potem zdecydowanie naj-
więcej zyskała Polska. Trzeba jednak zaznaczyć, 
że duży wpływ na wyniki miała Wielka Rece-
sja, przez którą nasz kraj przeszedł względnie 
bezboleśnie.

Podobnie, jeśli spojrzymy na kraje „starej” Unii 
z euro i bez zamieszczone na wykresie poniżej, 
to nie dostrzeżemy znaczących różnic szybko-
ści wzrostu gospodarczego. Co najwyżej można 
zauważyć niewielką rozbieżność, jaka się zary-
sowała od roku 2015, ale to zdecydowanie zbyt 
krótko, żeby móc to uznać za przejaw trwalszego 
trendu. Co ciekawe, patrząc na całościowe dane 
publikowane dla strefy euro i Unii Europejskiej 
można wręcz wysnuć wniosek odwrotny: w okre-
sie 2000-2019 państwa należące do strefy euro 
rozwijały się nieco wolniej niż średnia unijna.

 Wykres 17.     Indeks PKB per capita w strefie euro 
i poza strefą

źródło: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.
PCAP.PP.CD

 Wykres 18.     Indeks PKB per capita w strefie euro 
i dla EU-28

źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
-datasets/-/nama_10_pc

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/nama_10_pc
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/nama_10_pc
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Zwolennicy wprowadzenia euro jako wspólnej 
waluty często podnoszą argument ułatwienia 
handlu przez zmniejszenie kosztów transakcyj-
nych. Spodziewalibyśmy się, że nowe państwa, 
w szczególności relatywnie niewielkie, będą 
charakteryzowały się przynajmniej w początko-
wym okresie zwiększeniem obrotów handlowych  
z zagranicą. Do pewnego stopnia ta hipoteza znaj-
duje potwierdzenie w danych dla państw nowej 
Unii, które przyjęły euro. Zestawiając Słowenię  
i Słowację z państwami regionu nieposługu-
jącymi się wspólną walutą, widzimy niewiel-
ką ale systematyczną różnicę na korzyść tych 
pierwszych.

 Wykres 18.     Eksport jako proc. PKB.

źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
-datasets/-/tet00003

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tet00003
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tet00003
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W krajach starej Unii widoczna jest jednak bar-
dziej charakterystyczna prawidłowość: poziom 
eksportu jest w gruncie rzeczy stały w czasie  
i zależny od samego kraju. Dołączanie kolejnych 
państw do wspólnego obszaru walutowego nie 
zmienia w żaden zauważalny sposób struktury 
eksportu innych państw.

Podobne wnioski można patrząc na poziom inwe-
stycji w relacji dla PKB dla krajów nowej i starej 
Unii. Nie można dopatrzyć się zauważalnego 
zwiększenia udziału inwestycji dla krajów no-
wowstępujących do strefy euro względem państw, 
które nie zdecydowały się wstąpić. Zarazem dla 
państw, które są częścią Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego od lat nie widać systematycz-
nej zależności między stosunkiem inwestycji 
do PKB a przyjęciem euro jako waluty (zob. wy-
kresy obok).

 Wykres 19.     Inwestycje jako proc. PKB.

źródło: https://tcdata360.worldbank.org/indicators/
inv.all.pct?country=POL&indicator=345&co-
untries=CZE,HUN,SVK,SVN&viz=line_char-
t&years=2000,2024

 Wykres 20.     Inwestycje jako proc. PKB.

źródło: https://tcdata360.worldbank.org/indicators/
inv.all.pct?country=GBR&indicator=345&co-
untries=DEU,FRA,SWE&viz=line_chart&y-
ears=2000,2024

https://tcdata360.worldbank.org/indicators/inv.all.pct?country=POL&indicator=345&countries=CZE,HUN,SVK,SVN&viz=line_chart&years=2000,2024
https://tcdata360.worldbank.org/indicators/inv.all.pct?country=POL&indicator=345&countries=CZE,HUN,SVK,SVN&viz=line_chart&years=2000,2024
https://tcdata360.worldbank.org/indicators/inv.all.pct?country=POL&indicator=345&countries=CZE,HUN,SVK,SVN&viz=line_chart&years=2000,2024
https://tcdata360.worldbank.org/indicators/inv.all.pct?country=POL&indicator=345&countries=CZE,HUN,SVK,SVN&viz=line_chart&years=2000,2024
https://tcdata360.worldbank.org/indicators/inv.all.pct?country=GBR&indicator=345&countries=DEU,FRA,SWE&viz=line_chart&years=2000,2024
https://tcdata360.worldbank.org/indicators/inv.all.pct?country=GBR&indicator=345&countries=DEU,FRA,SWE&viz=line_chart&years=2000,2024
https://tcdata360.worldbank.org/indicators/inv.all.pct?country=GBR&indicator=345&countries=DEU,FRA,SWE&viz=line_chart&years=2000,2024
https://tcdata360.worldbank.org/indicators/inv.all.pct?country=GBR&indicator=345&countries=DEU,FRA,SWE&viz=line_chart&years=2000,2024
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Jeśli chodzi o dyscyplinę budżetową, to wy-
niki również nie należą wcale do spodziewa-
nych przez zwolenników wprowadzenia euro.  
W szczególności nowi uczestnicy strefy euro, cho-
ciaż zauważalnie zmniejszali swoje zadłużenie 
przed przystąpieniem do strefy euro, to jednak 
już po akcesji – co w przybliżeniu zbiegło się  
w czasie z nadejściem Wielkiej Recesji – utrzymy-
wały one zdecydowanie większe tempo przyrostu 
długu publicznego niż Polska, Czechy lub Węgry.

4 Co ważne, powyższe stwierdzenie pozostanie prawdziwe nawet jeśli odliczymy tzw. kraje PIGS (Por-
tugalię, Irlandię, Grecję, Hiszpanię).

Inaczej rzecz się ma, jeśli zestawimy ze sobą 
kraje należące do UE przed rokiem 2005. Co cie-
kawe, aż do połowy pierwszej dekady XXI wieku 
poziom długu publicznego w krajach nienależą-
cych do strefy euro był zauważalnie niższy niż u 
jej uczestników4. To mogłoby tłumaczyć jednak 
większy skok poziomu długu w latach 2007-2014, 
zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Ogólnie należy 
jednak pamiętać, że parametr ten pozostawał 
dużo bardziej zależny od polityki poszczególnych 
państw niż od samej waluty: polityka Szwecji 
była w tym zakresie zdecydowanie ostrożniejsza 
od niemieckiej, a Wielkiej Brytanii – w gruncie 
rzeczy bliska francuskiej.

 Wykres 21.     Dług publiczny jako proc. PKB.

źródło: https://data.oecd.org/gga/general-govern-
ment-debt.htm

 Wykres 21.     Dług publiczny jako proc. PKB.

źródło: https://data.oecd.org/gga/general-govern-
ment-debt.htm

https://data.oecd.org/gga/general-government-debt.htm
https://data.oecd.org/gga/general-government-debt.htm
https://data.oecd.org/gga/general-government-debt.htm
https://data.oecd.org/gga/general-government-debt.htm


Warsaw Enterprise Institute Wykorzystać niezależność – euro vs złoty. 

31

5. Podsumowanie

Przeprowadzona analiza pozwala na wycią-
gnięcie kilku istotnych wniosków dla debaty 
wokół przyjęcia przez Polskę euro. Po pierwsze, 
argumenty prezentowane żadną stronę sporu 
nie są w pełni satysfakcjonujące i łatwo znaleźć 
odpowiednie kontrargumenty. Zacznijmy od 
argumentów za przystąpieniem do strefy euro. 
To prawda, że wejście do strefy euro obniży kosz-
ty transakcyjne oraz ryzyko walutowe, jednak 
koszty te są stosunkowo niewielkie. Co więcej, 
rozwój usług finansowych (pojawienie się takich 
aplikacji jak Revolut, rozwój kont walutowych 
itp.) znacznie obniża te koszty. 

Przyjęcie euro, owszem, mogłoby zmniejszyć 
wpływ polskiego rządu na politykę monetarną, 
ale efekt ten można także uzyskać, zwiększając 
po prostu niezależność NBP. Ponadto, historia 
pokazuje, że NBP i tak naśladuje działania EBC. 
Wreszcie, oznacza to również, że polityka mo-
netarna EBC może być mniej odpowiednia dla 
polskiej gospodarki.

Pogłębienie integracji europejskiej jest z kolei 
argumentem tak naprawdę nie ekonomicznym, 
lecz politycznym, przyjmującym formę błędnego 
koła: powinniśmy przyjąć euro, czyli pogłębić in-
tegrację europejską, ponieważ pogłębimy wtedy 
integrację europejską. 

Również argumenty przeciwników przyjmo-
wania euro nie są w pełni satysfakcjonujące. 
Owszem, wejście do unii monetarnej oznacza 
rezygnację z niezależnej polityki monetarnej. 
Jednak niezależna polityka pieniężna nie jest 
wartością samą w sobie – polityka NBP może 
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być zarówno lepsza, jak i gorsza od tej prowa-
dzonej przez EBC. Znaczne poluzowanie polityki 
monetarnej i sięgnięcie po niekonwencjonalne 
instrumenty przez NBP w odpowiedzi na kryzys 
koronawirusowy upodabniają polską politykę 
monetarną do tej prowadzonej w strefie euro, 
co osłabia ten argument. 

Prawdą jest też, że wejście do unii monetarnej 
oznacza utratę możliwości deprecjacji waluty  
w odpowiedzi na kryzysy gospodarcze. Jednak 
jednocześnie oznacza to brak możliwości apre-
cjacji waluty podczas boomów gospodarczych. 
Deprecjacja kursu walutowego wspiera eksporte-
rów, ale negatywnie oddziałuje na importerów –  
a coraz silniejsze uczestnictwo Polski w global-
nych łańcuchach dostaw oznacza, że eksport 
staje się coraz bardziej importochłonny.

Poza tym kanał walutowy może też być, w pew-
nych warunkach, źródłem niestabilności. Wresz-
cie, historia gospodarcza Włoch (oraz innych 
krajów) sugeruje, że dewaluacja nie przyczynia 
się do przyśpieszenia tempa wzrostu gospodar-
czego (Draghi 2018), natomiast niektóre państwa 
(np. kraje bałtyckie) były w stanie dokonać we-
wnętrznej dewaluacji i w ten sposób zwiększyć 
swoją konkurencyjność.

Równie prawdziwa jest obserwacja, że strefa 
euro i Polska nie wykazują zgodności z teorią 
optymalnych obszarów walutowych. Jednak 
sama koncepcja OOW jest wątpliwa, gdyż opty-
malnym obszarem walutowym jest cały świat –  
w tym sensie, że korzyści z posługiwania się 
daną walutą, są tym większe, im więcej osób 
się nią posługuje. Co więcej, cykle koniunktural-

5 Podobnie kraje bałtyckie, chociaż były wtedy w systemie ERM II, który również uniemożliwiał doko-

ne są we współczesnej gospodarce silnie zsyn-
chronizowane – dotyczy to także Polski i strefy 
euro, natomiast przyjęcie wspólnej waluty przez 
Polskę jeszcze by tę synchronizację zwiększyło 
w wyniku prowadzenia praktycznie tej samej 
polityki pieniężnej.

Jeśli chodzi o efekt zarażania i konieczność 
uczestnictwa w programach pomocowych dla 
innych członków unii monetarnej to rzeczywi-
ście jest to pewne ryzyko, ale z drugiej strony, 
będąc w unii monetarnej, moglibyśmy liczyć 
na większą pomoc, gdyby to polska gospodarka 
wpadła w tarapaty.  

Analiza empiryczna również nie dostarcza prze-
konujących dowodów na poparcie żadnej ze stron 
sporu na temat przystępowania Polski do strefy 
euro. Co prawda dane pokazują, że przyjęcie 
euro stabilizuje napływ bezpośrednich inwesty-
cji netto, to jednak nie widać w nich, aby kraje 
strefy euro (albo kraje UE, ale pozostające poza 
unią walutową) odznaczały się systematycznie 
wyższym tempem wzrostu gospodarczego. 

Co więcej, w obu grupach państw UE (z i poza 
strefy euro) można znaleźć przykłady krajów 
szybko się rozwijających, jak i takich przeżywa-
jących poważne problemy gospodarcze. Grecja 
jest oczywistym przykładem kraju strefy euro, 
który był w ciężkim kryzysie gospodarczym.  
Z drugiej strony Słowacja również przeżyła zała-
manie gospodarcze w wyniku globalnego kryzysu 
finansowego, a jednak szybko wróciła na ścieżkę 
stabilnego wzrostu gospodarczego5. Co więcej, 
jej eksport szybko wzrastał po Wielkiej Recesji, 
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co falsyfikuje hipotezę, że wspólna waluta unie-
możliwia odzyskanie konkurencyjności i rozwój 
eksportu oraz PKB bez zewnętrznej dewaluacji. 

Analiza zgromadzonego materiału empirycznego 
pokazuje również, że wspólna waluta nie speł-
niła pokładanych w niej oczekiwań, to znaczy 
nie doprowadziła do przyśpieszenia wzrostu 
gospodarczego we wszystkich krajach człon-
kowskich. Zwolennicy utworzenia strefy euro 
liczyli, że eliminacja ryzyka kursowego oraz 
obniżenie stóp procentowych spowoduje wzrost 
wymiany handlowej a także inwestycji. I rzeczy-
wiście, w niektórych krajach takich jak Grecja 
czy Hiszpania, wzrost gospodarczy przyśpie-
szył, ale jednocześnie narastały nierównowagi 
makroekonomiczne, takie jak wzrost zadłuże-
nia czy bańka na rynku nieruchomości. Jednak  
w innych krajach, takich jak Włochy czy Portu-
galia, tempo wzrostu zwolniło. Z kolei państwa 
takie jak Niemcy, Holandia czy Austria ani nie 
zyskały, ani nie straciły na przyjęciu wspólnej 
waluty. Zatem, patrząc całościowo na strefę 
euro, brakuje dowodów na to, żeby euro było 
czynnikiem trwałego przyśpieszenia wzrostu 
gospodarczego (Fernárdez i Perea 2015)6.

Innym z założeń dotyczącym spodziewanych 
korzyści z implementacji euro było to, że wymusi 
ona reformy strukturalne (wywoła endogeniczny 
popyt na nie), które będą napędzać konwergen-
cję i przyśpieszą wzrost gospodarczy. Niestety 
również to założenie nie zostało spełnione. Choć  
w obliczu Wielkiej Recesji niektóre kraje wpro-
wadziły pewne reformy strukturalne (np. Hisz-
pania zreformowała rynek pracy), to na ogół spa-
dek stop procentowych oraz korzystne warunki 
finansowania doprowadziły do reformatorskiej 
sklerozy (Fernárdez i Perea 2015). Innymi słowy, 
skutki samego wprowadzenia euro (które były 
postrzegane jako pozytywne) skutecznie prze-
ciwdziałały bodźcom do reform, które wiązano 
z wprowadzeniem euro. Jak zauważają Kosior  
i Rubaszek (2014, i):

nanie odpowiednio wielkiej zewnętrznej dewaluacji.
6 Drake i Mills (2010) uważają nawet, że wprowadzenie wspólnej waluty obniżyło ścieżkę wzrostu 

PKB w krajach członkowskich strefy euro.

Istotnie, zróżnicowanie wyników gospodarczych 
członków UE oraz strefy euro jasno pokazuje, że 
ani członkostwo w UE, ani wspólna waluta, nie 
gwarantują, ale też nie powstrzymują silnego 
wzrostu gospodarczego. Kluczem do wzrostu 
są odpowiednie instytucje tworzące właściwe 
bodźce do wzrostu produktywności. Jak zauwa-
żył Gwiazdowski (2019, 27).

Analizy prowadzone przed kryzysem finan-
sowym wskazywały, że wprowadzenie euro 
w Polsce powinno prowadzić do wzrostu 
poziomu PKB, zarówno w krótkim, jak i dłu-
gim okresie. Jednakże doświadczenia krajów 
strefy euro, zwłaszcza w trakcie ostatniego 
kryzysu, wskazują, że przyjęcie euro wiąże 
się z ryzykiem podwyższonej niestabilności 
makroekonomicznej oraz spowolnionego 
wzrostu gospodarczego, przede wszystkim 
w wypadku krajów o słabych fundamentach 
makroekonomicznych. Oznacza to, że scena-
riusz przyspieszonego wzrostu po przyjęciu 
wspólnej waluty należy traktować jedynie 
w kategoriach szansy, którą należy umieć 
wykorzystać.

Kosior i Rubaszek (2014, i)

Trudno więc jednoznacznie stwierdzić, że 
euro przyspieszało lub opóźniało wzrost. 
Znacznie ważniejsze okazywało się utrzy-
manie konkurencyjności gospodarek, dzięki 
bardziej elastycznemu rynkowi pracy, lep-
szym instytucjom, lepszym warunkom dla 
przedsiębiorczości.

Gwiazdowski (2019, 27)
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Przeprowadzona analiza umożliwia także odpo-
wiedzenie na wiele istotnych pytań:

Co dalej z euro? Jak wyjaśniliśmy w części trzeciej, 
strefa euro stanowi niestabilną konstrukcję. Albo 
projekt euro zostanie porzucony (na co politycy 
nie będą chcieli się zgodzić), albo nastąpi więk-
sza fiskalna integracja umożliwiająca transfery 
fiskalne pomiędzy członkami strefy euro. Do tego 
czasu euro zostanie drugą walutą rezerwową, ale 
nie będącą w stanie zagrozić dolarowi.

Co zaś dalej z polskim złotym? Inflacja 
krajowa i niekonwencjonalna polityka NBP 

będą wytwarzać dalszą presję na obniżenie war-
tości złotego.

Jakie są plusy posiadania własnej waluty 
w kontekście 30 lat doświadczeń po 1989 

roku? Konsensus w literaturze przedmiotu jest 
taki, że polityka płynnego kursu walutowego 
stanowiła czynnik stabilizujący polską gospo-
darkę. Nie odrzuca się również hipotezy co do 
stabilizującego wpływu deprecjacji polskiego 
złotego podczas Wielkiej Recesji, kiedy Polska 
była „zieloną wyspą” (Drozdowicz-Bieć 2011; 
Shevchuk i Żyra 2017).

Czy gdybyśmy wprowadzili euro np. 10 
lat temu, nasza sytuacja w kryzysie wy-

glądałaby inaczej albo czy nasz wzrost go-
spodarczy inaczej by się kształtował? Gdyby-
śmy wprowadzili euro wcześniej, moglibyśmy 
zaliczyć spadek PKB podczas Wielkiej Recesji 
(ze względu na brak deprecjacji złotego i pozy-
tywny wkład eksportu netto do PKB). Sugeruje 

to przypadek krajów bałtyckich, które uczestni-
czyły wtedy w systemie ERM II (ich waluty były 
ściśle powiązane z euro), co mogło przyczynić 
się do powiększenia nierównowag i większej 
skali spadku PKB. Jednak kraje te (jak i Słowacja) 
szybko wyszły z recesji, nie mając własnej wa-
luty. Natomiast co do wzrostu gospodarczego, to 
badania analizujące zachowanie polskiej gospo-
darki w kontrfaktycznym scenariuszu przyjęcia 
przez Polskę euro zaraz po przystąpieniu do 
Unii Europejskiej pokazują, że różnica między 
poziomem PKB w sytuacji wejścia do strefy euro 
w 2005 r. a rzeczywistym PKB odnotowanym 
w Polsce, choć ujemna w okresie największej 
dekoniunktury, spada do praktycznie zera w 
całym cyklu koniunkturalnym (Brzoza-Brzezina, 
Makarski and Wesołowski, 2012; za: Czerniak  
i Smoleńska, 2019).

I, wreszcie, czy Polska powinna przyjąć 
euro? Nie jest to łatwy wybór. Z jednej 

strony mamy nacjonalizm monetarny ze wszyst-
kimi jego negatywnymi konsekwencjami (Hayek 
[1937] 2014), natomiast z drugiej strony błędnie 
skonstruowaną unię monetarną. To prawda, że 
wspólna waluta niesie ze sobą liczne korzyści dla 
osób i firm działających w ramach gospodarki 
rynkowej. Wspólny pieniądz ułatwia handel 
i inwestycje, co przyczynia się do stworzenia 
lepszego, bardziej wydajnego systemu podziału 
pracy. Żeby jednak ten potencjał wykorzystać  
w pełni, wspólna waluta nie powinna być wadli-
wie skonstruowana. Innymi słowy, chociaż walu-
ta nie jest najważniejszym czynnikiem rozwoju 
gospodarczego, systemy monetarne mogą mniej 
lub bardziej sprzyjać wzrostowi gospodarczemu. 
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Tak było w przypadku standardu złota w XIX 
w., kiedy to gospodarka światowa rozwijała się 
nadzwyczaj szybko. Jednak wpływ na to miał nie 
tylko sam standard złota, ale także gotowość do 
przestrzegania jego reguł oraz idee klasycznego 
liberalizmu. Strefa euro ma gorsze podstawy 
niż standard złota, gdyż euro stanowi pieniądz 
dekretowy, zatem nie wiąże się z usunięciem 
możliwości kreacji pieniądza. Do tego rządy nie 
są chętne na dewaluację wewnętrzną i dosto-
sowania cenowe. W takim środowisku płynne 
kursy walutowe pozwalają rynkowi, chociaż na 
częściowe dostosowanie się do zmian gospodar-
czych (Instytut Misesa, 2013).

Podsumowując, Polska może rozwijać się 
zarówno w strefie euro, jak i pozostając 

poza nią. Wybór strefy walutowej, choć ważny, 
jest mniej istotny niż prowadzenie odpowiedniej 

polityki gospodarczej. Tak samo jak pieniądz nie 
jest realnym bogactwem, tak używana waluta nie 
przesądza o sukcesie gospodarczym. Pieniądz 
to środek wymiany, nie panaceum na problemy 
gospodarcze. W długim okresie o wzroście gospo-
darczym decyduje nieużywana waluta, ale pro-
duktywność czynników wytwórczych. Kluczowa 
jest zatem odpowiednia polityka gospodarcza 
prowadzona na szczeblu krajowym. Dlatego 
wydaje się, że najrozsądniejszą rekomendacją 
dla rządu jest pozostanie przy polskim złotym  
i skupienie się na uzdrowieniu finansów publicz-
nych oraz na uelastycznieniu rynku pracy i rynku 
produktów, aby zwiększyć swoją konkurencyj-
ność i odporność na szoki zewnętrzne. Wtedy 
kwestia waluty stanie się jeszcze mniej znacząca, 
a ewentualne przyjęcie euro – do czego Polska 
jest prawnie zobowiązana – mniej kosztowne.



Warsaw Enterprise Institute Wykorzystać niezależność – euro vs złoty. 

36

Główne wnioski

Polska, wstępując do UE, zobowiązała 
się do przyjęcia wspólnej waluty. Jednak 

termin akcesji do unii monetarnej nie został 
dotąd ustalony, można więc go odkładać, aż Pol-
ska odpowiednio przygotuje się do wejścia do 
strefy euro.

Argumenty prezentowane żadną stronę 
sporu nie są w pełni satysfakcjonujące  

i łatwo znaleźć odpowiednie kontrargumenty.

Analiza empiryczna również nie dostar-
cza przekonujących dowodów na poparcie 

żadnej ze stron sporu na temat przystępowania 
Polski do strefy euro. W obu grupach państw UE 
(z i poza strefy euro) można znaleźć przykłady 
krajów szybko się rozwijających, jak i takich 
przeżywających poważne problemy gospodarcze.

Zróżnicowanie wyników gospodarczych 
członków UE oraz strefy euro jasno pokazu-

je, że ani członkostwo w UE, ani wspólna waluta, 
nie gwarantują, ale też nie powstrzymują silnego 
wzrostu gospodarczego. Kluczem do wzrostu 
są odpowiednie instytucje tworzące właściwe 
bodźce do wzrostu produktywności.

Analiza zgromadzonego materiału empi-
rycznego pokazuje również, że wspólna wa-

luta nie spełniła pokładanych w niej oczekiwań, 
to znaczy nie doprowadziła do przyśpieszenia 
wzrostu gospodarczego o zrównoważonym cha-
rakterze we wszystkich krajach członkowskich.

Polska może rozwijać się zarówno w strefie 
euro, jak i pozostając poza nią. Kluczowa 

jest odpowiednia polityka gospodarcza prowa-
dzona na szczeblu krajowym.

Najrozsądniejszą rekomendacją dla rządu 
minimalizującą potencjalne ryzyko wydaje 

się pozostanie przy polskim złotym i skupienie 
się na uzdrowieniu finansów publicznych oraz 
na uelastycznieniu rynku pracy i rynku pro-
duktów, aby zwiększyć swoją konkurencyjność 
i odporność na szoki zewnętrzne. Wtedy kwestia 
waluty stanie się mniej znacząca, a ewentualne 
przyjęcie euro – do czego Polska jest prawnie 
zobowiązana – mniej kosztowne.
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