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Czy strefa euro nam ucieka? 

 

Jednym z częściej pojawiających się w dyskursie publicznym argumentów na rzecz przyjęcia 

euro jest ten wskazujący na kraje naszego regionu, które razem z Polską wchodziły do Unii 

Europejskiej i osiągają po akcesji do obszaru wspólnej waluty znacznie lepsze wyniki 

gospodarcze1. Innymi słowy integracja monetarna daje na tyle duże korzyści, że jedynym 

słusznym wyjściem jest rezygnacja ze złotego i zastąpienie go euro. W tym duchu wypowiada 

się też część znanych ekonomistów, sygnatariuszy listu otwartego dotyczącego akcesji do 

eurolandu. Piszą oni w opublikowanym na łamach dziennika Rzeczpospolita dokumencie:  

„Produkt krajowy brutto strefy euro dynamicznie rośnie, napędzając koniunkturę w naszym 

kraju. Z ponad 50-procentowym udziałem krajów wspólnej waluty w polskim eksporcie 

jesteśmy jedną, mocno zintegrowaną i zsynchronizowaną gospodarką. A to oznacza, 

że polityka Europejskiego Banku Centralnego będzie dostosowana do potrzeb naszego kraju.”2 

Mowa jest zatem o dynamicznym wzroście, jaki ma miejsce w obszarze wspólnej waluty. 

Czemu zatem Polska miałaby się nie przyłączyć do obszaru, który tak dobrze się rozwija? 

Odbiorcy wielu pojawiających się w polskich mediach przekazów mogą odnieść wrażenie, 

że Polska w porównaniu z krajami będącymi w unii walutowej wypada znacznie gorzej, 

a obstawanie przy złotym oznacza dla naszego kraju poważne straty.  

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że integracja walutowa może mieć swoje korzyści. Aby mogło 

dojść do ich aktywacji konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków, o jakich mówi 

teoria optymalnych obszarów walutowych (OOW). Nie brak obszernych opracowań 

                                                                 
1 Zob. m.in. https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/bartlomiej-e-nowak-polemizuje-z-prof-bugajem-o-
euro/qh90hq6 (dostęp 18.05.2019),  https://www.newsweek.pl/biznes/gospodarka/gdy-kaczynski-straszy-
polakow-euro-slowacja-dzieki-wspolnej-walucie-gospodarczo/ln1fh8h (dostęp 18.05.2019).  
2 https://www.rp.pl/Finanse/301019939-Przyjecie-euro---list-otwarty-Premierze-Morawiecki-juz-czas-na-
euro.html (dostęp 18.05.2019). 

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/bartlomiej-e-nowak-polemizuje-z-prof-bugajem-o-euro/qh90hq6
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/bartlomiej-e-nowak-polemizuje-z-prof-bugajem-o-euro/qh90hq6
https://www.newsweek.pl/biznes/gospodarka/gdy-kaczynski-straszy-polakow-euro-slowacja-dzieki-wspolnej-walucie-gospodarczo/ln1fh8h
https://www.newsweek.pl/biznes/gospodarka/gdy-kaczynski-straszy-polakow-euro-slowacja-dzieki-wspolnej-walucie-gospodarczo/ln1fh8h
https://www.rp.pl/Finanse/301019939-Przyjecie-euro---list-otwarty-Premierze-Morawiecki-juz-czas-na-euro.html
https://www.rp.pl/Finanse/301019939-Przyjecie-euro---list-otwarty-Premierze-Morawiecki-juz-czas-na-euro.html
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naukowych tego zagadnienia, wyczerpująco analizujących tę tematykę3. W największym 

skrócie, utworzenie obszaru wspólnej waluty wymaga spełnienia następujących warunków4: 

➢ Brak lub nieznaczna skala asymetrii szoków doznawanych przez kraje członkowskie 

obszaru wspólnej waluty, 

➢ Elastyczne rynki pracy oraz mobilność pracowników, 

➢ Znaczne zaawansowanie integracji finansowej, 

➢ Wzajemna otwartość krajów tworzących unię walutową, 

➢ Zdywersyfikowana struktura produkcji i eksportu. 

Kraje tworzące optymalny obszar walutowy muszą być zatem silnie ze sobą powiązane, 

szczególnie jeśli chodzi o poziom wymiany handlowej. Silna korelacja cykli koniunkturalnych 

ma zaś być gwarancją dopasowania wspólnej polityki pieniężnej do potrzeb wszystkich 

członków unii monetarnej. Niezbędne jest także, aby państwa tworzące tę unię walutową 

miały gospodarki na podobnym poziomie rozwoju, czego wyrazem powinna być 

zdywersyfikowana struktura produkcji i eksportu. Elastyczne rynki pracy oraz mobilność 

pracowników powinna zaś prowadzić do szybkich dostosowań w razie pojawienia się 

problemów w produkcji i zatrudnieniu w jednym z państw członkowskich strefy. Jeśli warunki 

te nie są spełnione, nie można mówić o optymalnym obszarze walutowym, a zatem także o 

korzyściach, jakie daje integracja monetarna. Nie jest więc wskazanym podkreślanie w debacie 

publicznej tych korzyści bez podania informacji, czy strefa euro faktycznie jest takim obszarem, 

czy spełnia wszystkie przesłanki, aby mogła być za taki uznana. Jest poważnym błędem 

metodologicznym twierdzenie, że spełnienie części warunków OOW wystarcza, aby uznać, że 

dojdzie do aktualizacji korzyści wynikających z rezygnacji z narodowej waluty. Z jednej strony 

zgodzić się należy co do tego, że między krajami członkowskimi strefy występują silne więzi 

handlowe oraz wzajemna otwartość gospodarek. Z drugiej zaś – zastrzeżenia budzi choćby 

elastyczność rynków pracy i mobilności pracowników. Tymczasem wśród zwolenników 

                                                                 
3 Zob. m.in. M. Lachowicz, Koncepcja wspólnych obszarów walutowych, Bank i Kredyt, 2/2008 wraz z cytowaną 
literaturą.   
4 Tamże. 
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integracji monetarnej zaobserwować można eksponowanie tych przesłanek wynikających 

z teorii OOW, które strefa euro spełnia i wymowne milczenie odnośnie do tych, których nie 

spełnia. Dochodzi w ten sposób do naginania założeń i wyprowadzania wniosków 

na podstawie selektywnie wybranych przesłanek, z pominięciem tych niewygodnych lub wręcz 

przeczących przyjętej z góry tezie. Niezwykle ważne jest, szczególnie z punktu widzenia kraju 

takiego jak Polska, unikanie błędów, które w polityce gospodarczej popełnili inni. Te błędy 

gołym okiem widać, jeśli chodzi o przyjęcie euro przez niektórych członków Unii Europejskiej. 

Przedwczesne przyjęcie wspólnej waluty skutkować może bardzo poważnymi problemami, 

szczególnie w momencie spowolnienia gospodarczego oraz utraty konkurencyjności. Mówi 

o tym znany polski ekonomista Stefan Kawalec: 

„Własna waluta działa jako czynnik antycykliczny – kiedy jest koniunktura, waluta się umacnia, 

co nieco hamuje wzrost. Natomiast gdy sytuacja gospodarcza się pogarsza – waluta się osłabia 

i wtedy polskie produkty stają się bardziej konkurencyjne, tak w kraju jak i zagranicą, co jest 

czynnikiem stabilizującym dla gospodarki. Ten mechanizm w przypadku Polski działa bardzo 

dobrze. Gospodarka się rozwija i postępuje proces konwergencji, czyli doganiamy kraje 

zachodnie, dzięki temu, że rośniemy szybciej niż one. Zawdzięczamy to temu, że jesteśmy 

konkurencyjni, opłaca się w Polsce produkować, nasze firmy dokonują inwestycji. Te inwestycje 

powodują wzrost wydajności pracy, rośnie produkt narodowy i płace. Wejście do strefy euro 

stwarzałoby ryzyko, że ten proces doganiania Zachodu może się zatrzymać. Zwiększyłoby się 

bowiem ryzyko utraty konkurencyjności, a bez własnej waluty odzyskanie konkurencyjności 

jest bardzo trudne. Polska mogłaby więc popaść w kłopoty gospodarcze, przestałaby doganiać 

Zachód, a luka rozwojowa między Polską a Zachodem, zamiast się kurczyć, mogłaby zostać 

utrwalona.” 5 

Potwierdzeniem tych słów jest niedawno opublikowany raport autorstwa ekspertów Centre 

for European Policy6. Największym beneficjentem wspólnej waluty, jak wynika z treści tego 

                                                                 
5 https://www.pb.pl/kawalec-polska-nie-powinna-przyjmowac-euro-862020 (dostęp 18.05.2019)  
6 Alessandro Gasparotti, Matthias Kullas, 20 Years of the Euro: Winners and Losers An empirical study, Centre 
for European Policy, 2019.  

https://www.pb.pl/kawalec-polska-nie-powinna-przyjmowac-euro-862020
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dokumentu, są Niemcy. Wśród analizowanych w nim ośmiu państw, bilans dodatni 

zanotowały tylko trzy. Przy czym wynik Grecji, będącej na minimalnym plusie, uznać należy w 

najlepszym razie za neutralny, biorąc pod uwagę oczekiwania, jakie wiązano z europejską 

integracją monetarną.  

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na to, jakie skutki przyniosło wprowadzenie euro w 

tych państwach Europy Środkowo – Wschodniej, które zdecydowały się na ten ruch. Do tego 

grona należą: 

• Słowenia, członkostwo od 1 stycznie 2007 roku, 

• Słowacja, członkostwo od 1 stycznia 2009 roku, 

• Estonia, członkostwo od 1 stycznia 2011 roku, 

• Łotwa, członkostwo od 1 stycznia 2014 roku, 

• Litwa, członkostwo od 1 stycznia 2015 roku. 

Jak zasygnalizowano wcześniej, pojawia się bowiem narracja wskazująca, że przyjęcie euro 

poskutkowało znaczną poprawą wskaźników gospodarczych tam, gdzie zdecydowano się na 

taki ruch. A już z pewnością te wskaźniki wypadają znacznie lepiej w porównaniu z Polską, 

która przecież do strefy euro nie należy. W analizie wzięto pod uwagę następujące wskaźniki 

podawane jako kluczowe, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy: 

a. Produkt Krajowy Brutto, 

b. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, 

c. Wartość eksportu dóbr i usług w relacji do PKB, 

d. Poziom bezrobocia. 

Wyniki oraz wnioski dotyczące powyższych zmiennych przedstawione są w dalszej części 

opracowania.



 

6 

 

 

 
 

Dynamika PKB  

 

Opracowanie na podstawie danych Eurostatu 

 

- kolorem czerwonym oznaczono lata członkostwo w strefie euro 

 

- kolorem zielonym oznaczono lepszy wynik z wyników 

 

 

Komentarz: Wyniki zawarte w powyższej tabeli pokazują, że tylko w jednym przypadku kraj naszego regionu, po przyjęciu wspólnej waluty, 

rozwijał się szybciej od Polski w analogicznym okresie. Była to Estonia, która po wejściu do unii walutowej osiągnęła średnie roczne tempo 

wzrostu PKB wynoszące 3,9. W tym samym okresie Polska rozwijała się wolniej tylko o 0,4 p. proc. W pozostałych przypadkach żaden z 

krajów naszego regionu, po przyjęciu wspólnej waluty, nie osiągnął wyższego tempa średniej rocznej dynamiki PKB niż Polska.  

 
 

 
GEO/TIME 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

Średnia 
roczna 
dynamika 
od początku 
członkostwa 
w UE 

Średnia 
roczna 
dynamika za 
okres 
członkostwa 
w strefie euro 

Średnia roczna  
dynamika w Polsce 

Polska 5,1 3,5 6,2 7,0 4,2 2,8 3,6 5,0 1,6 1,4 3,3 3,8 3,1 4,8 5,1 4,0 --- --- 

Estonia 6,3 9,4 10,3 7,7 -5,4 -14,7 2,3 7,6* 4,3 1,9 2,9 1,9 3,5 4,9 3,9 3,1 3,9 3,5 

Litwa 6,6 7,7 7,4 11,1 2,6 -14,8 1,6 6,0 3,8 3,5 3,5 2,0* 2,4 4,1 3,5 3,4 3,0 4,2 

Łotwa 8,3 10,7 11,9 10,0 -3,5 -14,4 -3,9 6,4 4,0 2,4 1,9* 3,0 2,1 4,6 4,8 3,2 3,3 4,0 

Słowacja 5,3 6,8 8,5 10,8 5,6 -5,4* 5,0 2,8 1,7 1,5 2,8 4,2 3,1 3,2 4,1 4,0 2,3 3,5 

Słowenia  4,4 4,0 5,7 6,9* 3,3 -7,8 1,2 0,6 -2,7 -1,1 3,0 2,3 3,1 4,9 4,5 2,2 1,5 3,8 
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Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako  % PKB 

 

Opracowanie na podstawie danych OECD 

 

- kolorem czerwonym oznaczono lata członkostwo w strefie euro 

 

- kolorem zielonym oznaczono lepszy wynik z wyników 

 

Komentarz: Jednym z koronnych argumentów na rzecz euro jest obietnica zwiększenia inwestycji zagranicznych. Tymczasem tylko jedno 

państwo od momentu przyjęcia euro osiągnęło wskaźnik średniej rocznej wartości BIZ w relacji do PKB lepszy od Polski. Kolejny raz jest to 

Estonia. W pozostałych przypadkach to Polska radziła sobie lepiej z przyciąganiem zagranicznego kapitału. Warto jednak mieć na uwadze, że w 

wypadku Estonii także przed integracją z unią walutową BIZ były na bardzo wysokim poziomie. Trudno zatem uznać przyjęcie wspólnej waluty 

za decydujący czynnik warunkujący atrakcyjność inwestycyjną danego kraju.  

GEO/TIME 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Średnia 
roczna 
wartość od 
momentu 
wejścia do 
UE 

Średnia 
roczna 
wartość od 
momentu 
wejście do 
strefy euro 

Polska 

Polska 3,2 5,3 5,0 2,6 2,7 2,7 3,5 1,4 0,5 3,2 2,5 3,7 1,7 1,8 2,8 --- ---- 

Estonia 20,0 7,9 10,4 7,6 9,4 7,7 4,3 6,8 3,1 2,6 0,2 4,6 6,4 4,3 6,8 4,0 2,3 

Litwa 2,6 6,1 5,0 4,1 0,0 2,2 3,3 1,6 1,0 0,0 2,1 0,6 1,4 1,7 2,3 1,4 2,4 

Łotwa  4,2 7,8 7,5 3,5 0,4 1,6 5,1 3,9 3,0 2,5 2,6 0,6 2,4 2,5 3,4 2,1 2,6 

Słowacja 6,3 10,2 5,2 5,0 0,0 2,0 2,2 3,0 0,6 0,5 0,1 0,9 2,4 0,4 2,8 1,2 2,4 

Słowenia 1,5 1,8 1,6 2,2 0,9 0,2 2,1 0,7 0,3 2,1 3,9 2,8 1,6 2,6 1,7 1,8 2,6 
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Eksport jako % PKB 
 

Opracowanie własne na podstawie danych OECD 

 

- kolorem czerwonym oznaczono lata członkostwo w strefie euro 

 

- kolorem zielonym oznaczono lepszy wynik z wyników 

 

Komentarz: Podobnie jak w wypadku BIZ, także eksport powinien ulec znaczącej poprawie po przyjęciu wspólnej waluty. Jak się jednak okazuje, 

żadne z analizowanych państw, które przyjęły euro, nie odnotowały w czasie swojego członkostwa w strefie euro większego procentowego 

przyrostu eksportu w relacji do PKB niż Polska. Chociaż wiele z nich utrzymuje poziom eksportu w relacji do PKB na wyższym niż nasz kraj poziomie, 

to jednak warto pamiętać, że jest to sytuacja zupełnie normalna w wypadku mniejszych państw. Większe kraje UE utrzymują najczęściej wskaźnik 

eksport/PKB na poziomie wyraźnie poniżej 50%. Stąd dużo większą rolę w ocenie sytuacji, jeśli chodzi o sprzedaż dóbr i usług za granicę, powinna 

odgrywać dynamika.  

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Zmiana 
wartości 
eksportu w 
relacji do 
PKB po 
wejściu do 
Unii 
Europejskiej 

Zmiana 
wartości 
eksportu od 
momentu 
wejścia do 
strefy euro  

Zmiana 
wartości 
eksportu w 
Polsce  

Polska  34,3 34,6 37,9 38,6 37,9 37,2 40,1 42,6 44,4 46,3 47,6 49,5 52,2 54,3 55,3 61,4 --- --- 

Estonia 61,5 65,9 63,5 63,2 66,8 60,8 75,1 86,5 86,0 84,3 81,8 77,3 77,6 76,5 75,2 22,3 -13,1 29,9 

Litwa 47,3 53,8 55,6 50,4 57,1 51,9 65,3 75,0 81,6 84,1 81,1 75,8 74,1 80,9 82,3 73,8 8,6 11,7 

Łotwa 39,1 43,2 40,0 38,5 39,5 42,6 53,7 57,8 61,3 60,3 60,7 60,4 60,0 61,1 58,9 50,6 -3,1 16,2 

Słowacja 68,7 72,0 81,0 83,3 80,0 67,6 76,3 85,0 91,4 93,8 91,9 92,3 93,5 96,9 97,3 41,5 43,8 48,7 

Słowenia 55,0 59,6 64,7 67,6 66,1 57,2 64,3 70,4 73,1 74,5 75,8 76,9 77,8 82,9 85,2 54,9 26 43,4 
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Stopa bezrobocia (%) 

 

Opracowanie na podstawie danych Eurostatu 

 

- kolorem czerwonym oznaczono lata członkostwo w strefie euro 

 

- kolorem zielonym oznaczono lepszy wynik z wyników 

 

Komentarz: Bezrobocie jest jednym z najbardziej istotnych wskaźników makroekonomicznych. Oddziaływanie na poziom zatrudnienia jest 

bowiem w gronie kluczowych wyzwań dla polityki gospodarczej. Jak pokazuje powyższa tabela, stopa bezrobocia jest obecnie w Polsce najniższa 

spośród wszystkich analizowanych krajów. W okresie członkostwa w unii walutowej średni roczny poziom bezrobocia na niższym poziomie niż 

Polska zanotowano jedynie na Słowacji. Nie odnotowano zatem efektu wspólnej waluty, który pozwalałby sądzić, że znacząco poprawia ona 

sytuację na rynku pracy.   

GEO/TIME 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Średnia 
roczna od 
momentu 
wejścia do 
Unii 
Europejskiej  

Średnia 
roczna od 
momentu 
wejścia 
do strefy 
euro 

Średnia 
roczna  w 
Polsce 

Polska 19,1 17,9 13,9 9,6 7,1 8,1 9,7 9,7 10,1 10,3 9,0 7,5 6,2 4,9 3,9 8,5 7,8 7,7 

Estonia 10,1 8,0 5,9 4,6 5,5 13,5 16,7 12,3 10,0 8,6 7,4 6,2 6,8 5,8 5,4 11,3 9,3 6,3 

Litwa 10,9 8,3 5,8 4,3 5,8 13,8 17,8 15,4 13,4 11,8 10,7 9,1 7,9 7,1 6,2 9,9 7,6 5,6 

Łotwa 11,7 10,0 7,0 6,1 7,7 17,5 19,5 16,2 15,0 11,9 10,8 9,9 9,6 8,7 7,4 9,8 --- --- 

Słowacja 18,4 16,4 13,5 11,2 9,6 12,1 14,5 13,7 14,0 14,2 13,2 11,5 9,7 8,1 6,5 7,1 7,3 8,0 

Słowenia 6,3 6,5 6,0 4,9 4,4 5,9 7,3 8,2 8,9 10,1 9,7 9,0 8,0 6,6 5,1 12,4 11,8 7,9 
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Wnioski 

 

Niniejszy dokument pokazuje, że w każdym z branych pod uwagę wskaźników Polska wypada 

najlepiej lub prawie najlepiej ze wszystkich analizowanych państw. Warto także zauważyć, że 

według prognoz Komisji Europejskiej nasz kraj pozostanie jednym z liderów wzrostu 

gospodarczego w Unii Europejskiej7. W świetle powyższego nieuzasadnionym jest twierdzenie, 

że państwa z Europy Środkowo – Wschodniej, które przyjęły euro, „uciekają Polsce”. Wiele 

zmiennych makroekonomicznych potwierdza raczej tezę zupełnie odwrotną. Innymi słowy, to 

Polska jest jednym z liderów wzrostu w Unii, bardzo niskie bezrobocie i rosnący eksport wskazują, 

że bez euro nasza gospodarka potrafi sobie radzić bardzo dobrze. Złoty zaś pozostaje kotwicą 

tego wzrostu. 

Wnioski te potwierdzają także, że nie ma wystarczających przesłanek do tego, aby rezygnować z 

narodowej waluty. Jej posiadanie daje możliwość prowadzenia własnej polityki pieniężnej oraz 

wpływania na kurs walutowy. To zaś jest i będzie bardzo istotne narzędzie do oddziaływania na 

kluczowe wskaźniki makroekonomiczne. Potencjalne korzyści wynikające z przyjęcia euro nie 

stanowią wystarczającej przeciwwagi dla utraty możliwości samodzielnego kształtowania polityki 

pieniężnej i kursu walutowego. Te narzędzia, choć na pozór niezauważalne, nabierają niezwykle 

istotnego znaczenia w momentach poważnych perturbacji gospodarczych. Pozwalają na 

odzyskanie konkurencyjności i ponowne wejście na tory wzrostu. Bez nich konieczne są bolesne 

zmiany skutkujące cięciami płac i wzrostem bezrobocia. Przyjęcie euro w najbliższych latach nie 

wydaje się zatem optymalnym rozwiązaniem dla polskiej gospodarki.  

  

 

 

 

                                                                 
7 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-
forecasts/spring-2019-economic-forecast-growth-continues-more-moderate-pace_en (dostęp 20.05.2019). 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2019-economic-forecast-growth-continues-more-moderate-pace_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2019-economic-forecast-growth-continues-more-moderate-pace_en
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Wspieraj nas! 

Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa jest stowarzyszeniem działającym na rzecz polskich 

małych i średnich przedsiębiorców. Dostrzegamy problemy, z jakimi boryka się biznes sektora 

MŚP oraz doceniamy wkład tego sektora w rozwój naszego Państwa. Wesprzyj finansowo nasze 

działania. Wyślij przelew na konto Rady Gospodarczej SWS (w PLN): 

35 1020 1013 0000 0202 0358 6328  

  

W sprawie darowizn możesz się skontaktować:  Biuro Rady Gospodarczej SWS, tel. 788 308 608,  

biuro@radagospodarcza-sws.pl. 

  

KONTAKT DO AUTORA  

   

Kamil Goral 

Ekonomista, ekspert Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa 

e-mail: kamil.iemid@interia.pl  

  

  

Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa, ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, 

tel. 788 308 608, e-mail: biuro@radagospodarcza-sws.pl  

www.radagospodarcza-sws.pl  

 /Rada.Gospodarcza.SWS     @rg_sws 

 

mailto:biuro@radagospodarcza-sws.pl

