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STRESZCZENIE 

Chęć uczestnictwa w strukturach europejskich wyrażona w referendum z 2003 r. 

wiąże się także z wejściem Polski do strefy euro. Aby to nastąpiło , Polska zobowiązała się 

do wprowadzenia szeregu zmian w celu uzyskania wysokiego poziomu zbieżności w 

obrębie ściśle określonych parametrów ekonomicznych. Konieczna jest również 

konwergencja prawna polegająca na zgodności ustawodawstwa krajowego z unijnym w 

szczególności z art. 130 i 131 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Statutem 

Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. Skupia 

się to głównie na zgodności celów krajowych banków centralnych z celami Europejskiego 

Systemu Banków Centralnych (ESBC), niezależności krajowych banków centralnych oraz 

integracji krajów banków centralnych z EBC.  

Celem niniejszej pracy jest analiza spełnienia kryteriów konwergencji przez Polskę 

w latach 2008-2015 . W pracy dokonano oceny przygotowania Polski do przyjęcia 

wspólnej waluty oraz spełnienia przez kraj kryteriów zbieżności określonych w Traktacie z 

Maastricht. W teoretycznej części pracy posłużono się literaturą przedmiotową oraz aktami 

prawnymi. W części empirycznej natomiast korzystano głównie z danych zawartych w 

Raportach o Konwergencji Europejskiego Banku Centralnego , Monitorów Konwergencji 

publikowanych przez Ministerstwo Finansów. Wykorzystano również liczne publikacje i 

raporty NBP na temat państw strefy euro. 

W rozdziale pierwszym nakreślono genezę powstania Unii Europejskiej, opisano 

motywy, którymi kierowali się jej założyciele oraz późniejsi członkowie oraz 

przedstawiono etapy rozszerzenia Wspólnoty. Opisano również etapy utworzenia unii 

gospodarczej i walutowej , trzyetapowy proces wprowadzenia unii monetarnej oraz główne 

cele Unii zawarte w Traktacie z Maastricht.  

W kolejnej części przedstawiono kryteria konwergencji uwzględniając ich podział 

na kryteria monetarne, fiskalne oraz prawne a także pokazano ich wypełnienie przez kraje 

Unii Europejskiej w momencie wprowadzania euro. Opisano również pierwotne etapy 

wprowadzenia wspólnej waluty. 

Ostatni rozdział zawiera opis polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, etapy 

akcesji oraz wymogi decydujące o uczestnictwie w dalszym etapie integracji. Zawiera 

również analizę nominalnych kryteriów konwergencji w latach 2008-2015. Porównano w 

niej wartości wskaźników osiąganych przez Polskę z wartościami referencyjnymi do 
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prezentowanych kryteriów. Przedmiotem badań jest analiza nominalnych  kryteriów 

konwergencji z Maastricht a w szczególności: 

a) stabilność cen, 

 b) długoterminowych stóp procentowych, 

 c) długu publicznego, 

 d) deficytu budżetowego,  

 e) stabilności kursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

WSTĘP 

 

 

1 stycznia 1999 r. był dla całego kontynentu europejskiego historycznym 

momentem. Nadszedł w końcu czas, w którym część państw należących do Unii 

Europejskiej była gotowa na wejście do ostatniego, być może najważniejszego i 

kluczowego momentu integracji-unii monetarnej. Wspólną walutę przyjęło 11 państw 

członkowskich. Zostały one włączone do trzyetapowego procesu wprowadzenia euro. 

Początkowo funkcjonowało ona jako pieniądz wirtualny, służący do rozliczeń w obrocie 

bezgotówkowym. Następnie na rynku równocześnie funkcjonowały waluty krajowe z 

nową walutą europejską w celu ułatwienia wymiany i obycia z nowym środkiem 

płatniczym. Ostatnim etapem było wycofanie z obiegu walut krajowych i wprowadzenie na 

rynku wyłącznie waluty euro. Państwa przystępujące do strefy euro po 2007 r. nie 

przechodziły już przez wszystkie trzy etapy. Stosuje się wobec nich tzw. scenariusz big 

bang , czyli równoczesne przejście na euro w obrocie gotówkowym i bezgotówkowym. 

Również dla Polski dokonującej akcesji w 2004 r. głównym celem stało się przystąpienie 

do unii walutowej. Obecnie znajduje się ona wśród krajów objętych tzw. derogacją , czyli 

etapem przystosowującym do przyjęcia wspólnej waluty. W okresie tym musi wypełnić 

tzw. Kryteria z Maastricht : inflację , deficyt budżetowy, dług publiczny, stopy 

procentowe, kurs walutowy oraz wprowadzić szereg dostosowań prawnych. Do końca 

2015 r. udało się osiągnąć większość wymaganych wskaźników. Od 2013 r. Polska 

wypełnia kryterium inflacji, od początku badanego okresu nie miała też problemu z 

długiem publicznym oraz długookresową stopą procentową. Największe trudności 

sprawiało wypełnienie odpowiedniego poziomu deficytu budżetowego. Nastąpiło to 

dopiero w 2015 r. Tym samym Rada Ecofin podjęła decyzję o zakończeniu, przyjętej 

wobec Polski, procedury nadmiernego deficytu. Ostatnim kryterium konwergencji 

nominalnej, które musi spełnić Polska jest kryterium stabilnego kursu walutowego a co za 

tym idzie uczestnictwo w Europejskim Mechanizmie Kursowym ERM II. Od 2000 roku w 

Polsce obowiązuje system płynnego kursu walutowego. Jest to zgodne z przyjętą przez 

Radę Polityki Pieniężnej strategią bezpośredniego celu inflacyjnego. System ten pozwala 

na uniknięcie dylematów wynikających z tzw. trójkąta niemożności. W warunkach 

liberalizacji przepływów kapitałowych nie jest możliwe jednoczesne kontrolowanie kursu 

walutowego i prowadzenie autonomicznej polityki pieniężnej. 
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Celem niniejszej pracy jest zatem analiza spełnienia przez Polskę kryteriów 

konwergencji w latach 2008-2015.Publikacja ma charakter teoretyczno-badawczy. 

Badaniu poddano nominalne kryteria konwergencji. W teoretycznej części pracy 

wykorzystano głównie literaturę przedmiotową . Na podstawie danych publikowanych 

przez Ministerstwo Finansów oraz Raportów o konwergencji EBC porównano, za pomocą 

wykresów ,wartości wskaźników dla Polski z wartością referencyjną dla odpowiednich 

kryteriów.  

 Szczegółowe opisy wypełnienia kryteriów z Maastricht zostały przedstawione w 

dalszej części pracy. Podjęta została w niej również próba oceny gotowości Polski do 

przyjęcia wspólnej europejskiej waluty. 
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1.Historia integracji europejskiej.  

 

Po zakończeniu największego konfliktu zbrojnego w historii świata, przywódcy 

wielu krajów Europy dążyli do odbudowy gospodarczej potęgi starego kontynentu. 

Priorytetem stało się przede wszystkim nie dopuszczenie do ponownego wybuchu wojny, 

co mogło mieć miejsce z punktu widzenia niezadowolonych Niemiec. Uznano więc, że 

wspólne interesy gospodarcze miedzy największymi wrogami, Francją i Niemcami, 

skutecznie uniemożliwią w przyszłości wybuch podobnego konfliktu. Idea ta została 

zaprezentowana w 1950 r. w deklaracji francuskiego ministra spraw zagranicznych 

Roberta Schumana. Mówiła ona o ponadnarodowej kontroli wydobycia i produkcji węgla i 

stali na terenie Zachodnich Niemiec oraz zawiązaniu bliskiej współpracy miedzy nimi a 

Francja . Miało to na celu uniemożliwienie wykorzystania tych surowców w celach 

militarnych. Efektem wspólnych działań między tymi państwami miało być też 

podniesienie poziomu życia społeczeństwa 
1
. Deklaracja stała się podstawą utworzenia w 

1951 r. Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, do której oprócz Francji i Niemiec 

przystąpiły kraje takie jak : Włochy , Belgia , Holandia i Luksemburg. Pozytywne efekty 

współpracy przekonały kraje EWWiS do poszerzenia współpracy o inne sektory. W 1957 

r. na mocy tzw. Traktatów Rzymskich  powołano Europejską Wspólnotę Gospodarczą  

oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM) . Wspólny rynek , zniesione 

cła wewnątrzustrojowe i idące za tym  pozytywne skutki ekonomiczne zachęciły inne kraje 

Europy do uczestnictwa w sojuszu. Po długich pertraktacjach w 1973 r. dokonała się 

pierwsza akcesja. Do EWG dołączyły Dania , Irlandia i Wielka Brytania. Po dokonaniu 

transformacji ustrojowej o akcesję zaczęła ubiegać się tez Grecja. Przyjęcie tego kraju do 

Wspólnoty nastąpiło w 1981 r. kolejnymi państwami EWG stały się w 1986 r. kraje 

Półwyspu Iberyjskiego Portugalia i Hiszpania. W tym samym roku doszło do nowelizacji 

Traktatów Rzymskich . Podpisano Jednolity Akt Europejski (ang. Single European Act- 

SEA) , który stał się kolejnym krokiem do utworzenia Unii Gospodarczej , Walutowej i 

Politycznej . Zakładano w  nim przede wszystkim: 

 utworzenie do końca 1992 r. rynku wewnętrznego , opierającego się na 

swobodnym przepływie osób, towarów usług i kapitału, 

                                                      
1
 http://www.europarlament.pap.pl/ (15.03.2016 ) 

http://www.europarlament.pap.pl/%20(15.03.2016
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 Poszerzenie współpracy w dziedzinie polityki gospodarczej, walutowej i 

społecznej,  

 Wsparcie dla najuboższych krajów UE 
2
 . 

 

Akt powołał też instytucje tj. Rada Europejska , wzmocnił pozycje Parlamentu 

Europejskiego oraz zniósł zasadę jednomyślności w Radzie Ministrów.  

 

 

     Państwa założycielskie 

     Późniejsi członkowie do Traktatu o Unii Europejskiej 

Rys.1. Początki integracji europejskiej  

Źródło: http://www.odm.gov.pl/ ( dostęp12.01.2016) 

 

Negocjacje w sprawie utworzenia Unii zakończyły się dopiero w 1992 r. 

podpisaniem 7 lutego w Maastricht Traktatu o Unii Europejskiej. Opierał się on na się on 

na 3 filarach: 

 Wspólnota Europejska , EWWiS i Euratom  

 Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa , 

 Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych. 

                                                      
2
 http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_pl.htm (dostęp 15.01.2016) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Traktat_z_Maastricht
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_pl.htm
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Traktaty uchwaliły też wprowadzenie wspólnej waluty .W 1995r. nastąpiło kolejne 

rozszerzenie o państwa takie jak: Austria , Finlandia i Szwecja .  

Największa akcesja w historii Wspólnoty dokonała się w 2004 r. kiedy przyjęto do 

niej 10 państw : Cypr, Czechy, Estonię , Litwę , Łotwę , Maltę , Polskę,  Słowację, 

Słowenię i Węgry. Już 3 lata później liczba członków wzrosła do 27 , przyjmując do siebie 

Bułgarię i Rumunię . w 2013 r. akcesji dokonała też Chorwacja.  

Mimo obecnych problemów i mniejszej konkurencyjności na rynkach 

międzynarodowych Unia  ma szanse na poszerzenie swoich granic. W kolejce po 

uczestnictwo w sojuszu czekają  jeszcze kraje takie jak: Turcja, Serbia, Czarnogóra, 

Macedonia i Albania.  

 

 

  

Rys.2. Kalendarium akcesji do UE 

Źródło: http://www.jedynka.czarnkow.pl (dostęp. 12.01.2016 r.) 
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1.1.Unia Gospodarcza i Walutowa 

 

Projekt utworzenia unii gospodarczej i walutowej został opublikowany w 1970 r. 

jako Raport Pierre’a Wernera. Zawierał on zalecenia stopniowej eliminacji wahań 

kursowych, nieodwracalne usztywnienie relacji kursowych, całkowitą liberalizację 

przepływu kapitału oraz ujednolicenie polityki pieniężnej i harmonizacje polityki 

ekonomicznej ( Mechanizmy…2014,s.28). Wprowadzenie jego założeń zostało jednak 

opóźnione. Miało na to wpływ kilka czynników, m.in. załamanie się systemu z Bretton 

Woods, kryzys energetyczny oraz akcesja kolejnych państw do Wspólnoty .W 1972 r. 

wprowadzony został tzw. „waż walutowy” czyli system stabilizacji kursów walut państw 

EWG. W 1979 r. zaczął obowiązywać Europejski System Walutowy wprowadzający 

Mechanizm Kursów Walutowych( ERM). Zakładał on dopuszczalność wahań kursowych o 

+/- 2,25%. Kolejnym ważnym etapem było wprowadzenie Europejskiej Jednostki 

Walutowej (ECU). Ostatecznym etapem unii walutowej było powołanie Komitetu ds. 

utworzenia UGW. Efektem jego działań było opracowanie Raportu Delorsa, zakładającego 

pogłębienie integracji, poprzez wprowadzenie unii monetarnej w trzech etapach. Zawarto 

w nim również dokładne definicje unii walutowej i gospodarczej. Pierwsza to obszar 

walutowy , w którym powinna być zapewniona: 

1. Pełna i nieodwracalna wymienialność walut, 

2. Całkowita liberalizacja transakcji kapitałowych i pełna integracja rynku               

 finansowego 

3. Eliminacja wahań kursów walutowych oraz stałe usztywnienie parytetów  

 walutowych . 

Druga natomiast zakłada: 

1. Utworzenie jednolitego rynku towarów , usług, siły roboczej i kapitału. 

2. Prowadzenie polityki konkurencji równo traktującej wszystkie państwa   

 członkowskie na terenie unii. 

3. Koordynację polityki makroekonomicznej 

4. Utworzenie mechanizmów zapobiegających zwiększaniu się różnic w rozwoju 

gospodarczym regionów Wspólnoty. 
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Tabela1 

Trzyetapowy proces  wprowadzenia unii monetarnej wg Raportu Delorsa 

ETAPY DZIAŁANIA 

 

 

ETAP I (1990 r.– 1993 r.) 

- utworzenie jednolitego rynku 

-stabilizacja kursów walutowych w ramach ESW  

- wzmocnienie koordynacji polityk gospodarczych 

państw członkowskich 

 

 

ETAP II ( 1994 r. –   1998 r.) 

-pogłębienie współpracy pomiędzy niezależnymi 

bankami centralnymi państw członkowskich 

-utworzenie nowego mechanizmu wymiany walut  

( ERM II)  

- powołanie Europejskiego Banku Centralnego 

 

 

ETAP III ( 1999 r.-2001 r.) 

- usztywnienie kursów walut krajów należących do  

UGW 

-rozpoczęcie działalności Europejskiego Systemu 

Banków Centralnych 

- wprowadzenie wspólnej waluty  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: KOSIKOWSKI 2014,, LATOSZEK 2007, GÓRALSKI  2007.  

 

 Plan Delorsa stanowił pierwowzór dla Traktatu o Unii Europejskiej podpisanego w 

Maastricht w 1992 r. zmieniajacego nazwę Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej we 

Wspólnotę Europejską . Stworzył on również nową strukturę Unii Europejskiej opierającej 

się na trzech filarach: unii gospodarczej i walutowej, wpólnej polityce zagranicznej i 

bezpieczeństwa oraz wspólnej polityce w dziedzinie sprawiedliwości i spraw 

wewnętrznych. Traktat został podpisany przez 12 krajów: Belgię , Danię , Francję, Grecję, 
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Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Portugalię, RFN, Wielką Brytanię i Włochy. 

Wyznaczał  on cele jakie stawia sobie Unia. Należą do nich: 

- popieranie zrównoważonego i trwałego postępu gospodarczego i społecznego, w 

szczególności poprzez utworzenie przestrzeni bez granic wewnętrznych, umacnianie 

gospodarczej i społecznej spójności oraz ustanowienie unii gospodarczej i walutowej, 

obejmującej docelowo jedną walutę, zgodnie z postanowieniami niniejszego Traktatu; 

 - potwierdzanie swej tożsamości na arenie międzynarodowej, zwłaszcza poprzez 

realizację wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, obejmującej docelowo 

określanie wspólnej polityki obronnej, która mogłaby prowadzić do wspólnej obrony; 

 - umacnianie ochrony praw i interesów obywateli Państw Członkowskich poprzez 

ustanowienie obywatelstwa Unii; 

 - rozwijanie ścisłej współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw 

wewnętrznych;  

- pełne zachowanie dorobku wspólnotowego i jego rozwój, mając na celu 

rozważenie, w drodze procedury , zakresu, w jakim polityki i formy współpracy, 

ustanowione  Traktatem, wymagają zmiany w celu zapewnienia skuteczności 

mechanizmów i instytucji Wspólnoty.
3
 

W Traktacie zawarto też kryteria jakie muszą spełniać kraje ubiegające się o 

przyjęcie wspólnej waluty tzw. kryteria konwergencji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3
 Traktat z Maastricht z 1992 roku, art. B 
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2. Kryteria  z Maastricht 

 

Aby określić gotowość państw do przyjęcia wspólnej waluty w Traktacie o Unii 

Europejskiej zawarto też szczegółowe wytyczne dla krajów Wspólnoty. Nazwa się je 

kryteriami konwergencji lub kryteriami zbieżności. Istnieje kilka podziałów owych 

wskaźników lecz do najczęściej używanych zalicza się : 

1. Kryteria monetarne ( pieniężne)  

 Średnia roczna stopa inflacji w danym kraju nie może być wyższa niż 1,5 % 

od inflacji w trzech krajach o jej najniższym poziomie w Unii Europejskiej. Inflacja 

mierzona jest za pomocą12- miesięcznej średniej wartości harmonizowanego indeksu cen 

konsumpcyjnych ( HICP ) w stosunku do średniej wartości tego indeksu w bezpośrednio 

poprzedzającym okresie 12 miesięcy. 

 Średnia nominalna długoterminowa stopa procentowa nie wyższa niż 2 p .p. 

od poziomu wyznaczonego przez średni poziom odpowiednich stóp procentowych w 

trzech krajach o najniższej stopie inflacji w UE ( KAWECKA 2002,s.176.) 

 Stabilny kurs walutowy w ciągu dwóch lat poprzedzających akcesję – kraje 

uczestniczą w mechanizmie kursowym (ERM II) . Mechanizm ten polega na 

utrzymywaniu wahań kursu waluty wobec euro w granicach (+/- 15%) wokół ustalonej 

wartości. W okresie tym nie może być dokonywana dewaluacja parytetu centralnego 

wobec euro.  

2.   Kryteria fiskalne  

 Dług publiczny w roku poprzedzającym ocenę nie może przekraczać 60%  

PKB danego kraju. 

 Deficyt budżetowy nieprzekraczający 3% PKB. 

3. Kryteria prawne  

 Dotyczą zgodności celów oraz integracji krajowych banków centralnych z 

celami Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) oraz ich niezależności.  

 Decyzje o włączeniu do strefy euro wydaje Rada UE na podstawie raportów 

przygotowanych przez Komisję Europejską oraz Europejski Instytut Walutowy. Zawarte są 

w nich informacje o wypełnieniu przez poszczególne państwa kryteriów 

zbieżności.(KAWIŃSKI 2008)  Gdy rozpoczął się proces wprowadzania euro ocenie zostało 

poddanych 15 państw należących do Wspólnoty. W 1999 r. wspólną walutą zaczęło 
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posługiwać się 11 krajów : Austria , Belgia, Finlandia , Francja, Irlandia , Włochy, 

Luksemburg, Holandia, Portugalia i Hiszpania.  

Tabela 2 

Wypełnienie kryteriów konwergencji przez kraje Unii Europejskiej  

 

       Wskaźniki za 1998 r.  

 

 Dług państwa 

w %  PKB 

Deficyt 

budżetowy w 

%  PKB 

Roczny 

wskaźnik 

inflacji w % 

Długotermino

we stopy 

procentowe  

Przynależność 

do ERM 

Kryteria z 

Maastricht 

60,0 3,0 3,2 7,7 Tak 

Austria 64,7 2,3 2,5 5,6 Tak 

Belgia 118,1 1,7 1,3 5,7 Tak 

Wielka Bryt. 53,0 0,6 2,3 7,0 Nie 

Dania 59,5 -1,1 2,1 6,2 Tak 

Finlandia 53,6 -0,3 2,0 5,9 Tak 

Francja 58,1 2,9 1,0 5,5 Tak 

Niemcy 61,2 2,5 1,7 5,6 Tak 

Grecja 107,7 2,2 4,5 9,8 Tak 

Irlandia 59,5 -1,1 3,3 6,2 Tak 

Włochy 118,1 2,5 2,1 6,7 Tak 

Luksemburg 7,1 -1,0 1,6 5,6 Tak 

Holandia 70,0 1,6 2,3 5,5 Tak 

Portugalia 60,0 2,2 2,2 6,2 Tak 

Hiszpania 67,4 2,2 2,2 6,3 Tak 

Szwecja 74,1 -0,5 1,5 6,5 Nie 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie Convergence Report, ECB 2001 
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2.1. Historia strefy euro  

 

1 stycznia 1999 r. na terenie Unii Europejskiej rozpoczął się jeden z 

najważniejszych etapów istnienia Wspólnoty czyli unia walutowa. Początki procesu 

integracyjnego rozpoczęły się już dużo wcześniej a dokładnie w 1958 r.  Na mocy 

Traktatów Rzymskich powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza. Jednak ostatecznym i 

najważniejszym wydarzeniem decydującym o wprowadzeniu wspólnej waluty  było 

podpisanie w 1992 r. Traktatu o Unii Europejskiej. Od 1998 r. rozpoczął się 3 etapowy 

proces jej wprowadzenia. 

 

I. Okres przejściowy  

 Euro początkowo funkcjonowało wyłącznie jako waluta wirtualna , służąca 

do rozliczania transakcji bezgotówkowych. 

 Powołano ECB (European Central Bank) 

 Wytypowano  kraje uczestniczące  

 Wstępnie uchwalono kursy wymiany 

 

II. Okres podwójnego obiegu pieniądza. 

 Przez 2 miesiące 2002 r. na rynkach równolegle funkcjonowały 

dotychczasowe waluty krajowe i nowa waluta euro.  

 Uchwalono stałe kursy wymiany waluty 

 

III. Od  marca 2002 r. jedynym prawnym środkiem płatniczym stało się 

euro. (ŚWIERKOCKI 2011, s.272)  

Do obiegu trafiło 8 mld. banknotów oraz 38 mld. monet. 
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Tabela 3 

Kursy walut w momencie przyjęcia euro 

 

KRAJ 

 

WALUTA 

 

1EURO 

AUSTRIA ATS 13,76030 

BELGIA BEF 40,33990 

FINLANDIA FIM 5,94573 

FRANCJA FRF 6,55957 

GRECJA GRD 340,75000 

HISZPANIA ESP 166,38600 

HOLANDIA NLG 2,20371 

IRLANDIA IEP 0,78756 

LUXEMBURG LUF 40,33990 

NIEMCY DEM 1,95583 

PORTUGALIA PTE 200,48200 

WŁOCHY ITL 1936,27 

SŁOWENIA SIT 239,64 

CYPR CYP 0,585274 

MALTA MTL 0,4293 

SŁOWACJA SKK 30,126 

ESTONIA EEK 15,646 
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ŁOTWA LVL 0,702804 

LITWA LTL 3,4528 

 Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych NBP 

 

Aktualnie do strefy euro należy 18 państw. Do pierwszej jedenastki w 2001 r. 

dołączyła Grecja. Kolejnymi krajami wypełniającymi kryteria konwergencji były: w 2007 

r. –Słowenia, 2008 r. Malta i Cypr, 2009 r. Słowacja, 2011 r. Estonia , 2014 r. Łotwa oraz 

jako ostatni w 2015 r. Litwa. Pozostali członkowie UE tj. Polska , Czechy, Bułgaria , 

Chorwacja,  Rumunia , Węgry będą mogły przyjąć wspólną walutę po wypełnieniu 

kryteriów konwergencji. Nazywa się je krajami z tzw. derogacją . 

Z możliwości nie wprowadzenia euro i pozostania przy własnych walutach 

skorzystały Wielka Brytania i Dania. Otrzymały one status kraju klauzulą  „opt-out”. W 

przeprowadzonych referendach w 2000 r. w Danii przeciw przyjęciu euro było 53 % 

społeczeństwa, a w 2008 r. w Anglii aż 70%. Innym przypadkiem jest natomiast Szwecja. 

Nie jest ona objęta klauzulą , wypełnia kryteria konwergencji takie jak wielkość inflacji, 

deficyt budżetowy czy stopy procentowe. Nie przystąpiła ona natomiast do mechanizmu 

ERM. W referendum z 2003 r. 56% Szwedów odrzuciło przyjęcie euro. Jest to jednak 

nieunikniony etap integracji tego kraju. Europejskiej waluty używają również kraje nie będące 

członkami Unii Europejskiej. Są to: Monako, San Marino, Watykan , Andora , Kosowo i 

Czarnogóra.  
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     Kraje strefy euro 

     Kraje używające euro, niebędące członkiem Unii Europejskiej 

     Kraje Unii Europejskiej nieużywające euro 

Rys. 3. Obszary stosowania euro 

Źródło: http://www.odm.gov.pl ( dostęp: 01.02.2016 ) 
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3. Droga Polski do Unii Europejskiej.  

 

1 maja 2004 r. nastąpiło największe rozszerzenie Unii Europejskiej. Do jej struktur zostało 

przyjętych 10 nowych krajów w tym Polska. Próby integracji z zachodnią Europą rozpoczęły się 

jednak o wiele wcześniej. Już na przełomie lat 90- tych, kiedy nastąpił proces transformacji 

gospodarczej , Polska rozpoczęła swoją historię ze Wspólnotą Europejską .  

W 1991 r. podpisano Układ Europejski , ustanawiający stowarzyszenie między 

Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi. Był to początek wprowadzania szeregu zmian 

legislacyjnych, gospodarczych i społecznych. W związku z tym w 1993 r. powstał rządowy „ 

Program działań dostosowujących polską gospodarkę i system prawny do wymagań Układu 

Europejskiego”. Założono w nim opracowanie lub nowelizację 130 polskich projektów aktów 

prawnych w latach 1993-1994.  

W 1993 r. na szczycie Rady Europejskiej w Kopenhadze ustalono wymogi dla państw 

Europy Środkowo-Wschodniej , które muszą wypełnić aby uczestniczyć w dalszym procesie 

integracyjnym. Były to: 

 Stabilność instytucji gwarantujących demokrację  

 Funkcjonowanie gospodarki rynkowej  

 Zdolność do sprostania warunkom konwergencji siłom rynkowym w Unii 

 Zdolność do przyjęcia wszystkich  zobowiązań wynikających z członkowstwa  

 Poszanowanie praw człowieka  

 Oficjalny wniosek o członkostwo w UE Polska złożyła w kwietniu 1994 r. 

następstwem tego było opracowanie przez Komisję Europejska tzw. Białej Księgi w/s dostosowań 

do Jednolitego Rynku. Raport z jej zawartości został zaprezentowany na Szczycie Unii w dniach 

23-24 czerwca 1995 r. w Cannes. Stwierdzono, że Polska ma cechy demokracji o stabilnych 

instytucjach gwarantujących praworządność, prawa człowieka i poszanowanie mniejszości, a także 

może być uważana za funkcjonującą gospodarkę rynkową, która będzie w stanie sprostać presji 

konkurencji i sił rynkowych w Unii w średnim okresie czasu. Jeżeli chodzi o inne aspekty acąuis 

communautaire uznano, że nie powinna mieć problemów ze spełnieniem w ciągu kilku lat 

wymagań w dziedzinach: edukacji, szkoleń i młodzieży, badań i rozwoju technicznego, statystyki, 

małych i średnich przedsiębiorstw i polityki celnej. Jednocześnie wskazano dziedziny, w których 

działania dostosowawcze wymagały intensyfikacji. 

Polska rozpoczęła negocjacje akcesyjne w 1998 r. Rozpoczęły się one od przeglądu 

polskiego prawa pod katem zgodności z prawem unijnym. Następnie przystąpiono do 

ustalania warunków członkostwa w 30 obszarach negocjacyjnych, z których najtrudniejsze okazały 

się zagadnienia związane z rolnictwem , ochroną środowiska, podatkami oraz swoboda przepływu 

osób. Zamknięcie wszystkich obszarów negocjacyjnych nastąpiło na szczycie w Kopenhadze w 
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grudniu 2002 roku. Rada Europejska podjęła decyzję o rozszerzeniu wspólnoty o 10 krajów, w tym 

i o Polskę. Traktat akcesyjny podpisano w Atenach 16 kwietnia 2003 roku. 

W dniach 7–8 czerwca 2003 r. odbyło się dwudniowe referendum w sprawie akcesji Polski do UE. 

Odpowiadano wówczas na pytanie: „Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przystąpienie 

Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?”. Zwolennicy integracji stanowili zdecydowaną 

większość. Na 9 kwietnia 2004 r. planowano zakończenie procesu ratyfikacji Traktatu 

Akcesyjnego, co umożliwiło jego wejście w życie z dniem 1 maja tegoż roku. Oznaczało to, pełne 

członkostwo Polski w UE .  

 

 

 

Rys. 4. Referendum w sprawie wejścia Polski do UE 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych  http://www.obserwatorkonstytucyjny.pl( dostęp 

01.02.2016 r.) 

 

3.1.Wypełnienie przez Polskę kryteriów konwergencji.  

  

 W swej długiej drodze ku zjednoczonej Europie Polsce pozostał jeszcze jeden etap 

w pełni integrujący ją z krajami Wspólnoty. Zobowiązała się ona , tak jak pozostałe kraje 

dokonujące akcesji w 2004 r., do przyjęcia wspólnej waluty euro. Nie został jednak 

określony dokładny termin na dostosowanie się do kryteriów konwergencji z Maastricht, 

co daje nam szanse na jak najlepsze przygotowanie się do tego etapu. Obecnie Polska 

znajduje się w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej , ze statusem kraju z 

derogacją. Aby mogła nastąpić pełna integracja walutowa musi na stałe wypełnić kryteria 

konwergencji zawarte w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej czyli: 

77% 

23% 

Wyniki Referendum w sprawie 

wejścia Polski do UE 2003 r.  

za przeciw 
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Osiągnięcie trwałej konwergencji nominalnej : 

 Kryterium stabilności cen, 

 Kryterium fiskalne, 

 Kryterium stopy procentowej, 

 Kryterium kursu walutowego 

Osiągnięcie konwergencji prawnej: 

 niezależność instytucjonalną, finansową i personalną krajowego banku 

centralnego, 

  zapewnienie przez kraj członkowski zgodności legislacji krajowej z TFUE i 

Statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku 

Centralnego. 

Również na mocy Traktatu Komisja Europejska oraz Europejski Bank Centralny są 

zobowiązane , nie rzadziej niż raz na dwa lata, do sporządzenia niezależnych raportów , 

oceniających czy dany kraj spełnia wymagane kryteria.( LATOSZEK 2007, s. 416) Na 

wniosek Komisji skierowany do Rady Ecofin, po konsultacji z Parlamentem Europejskim , 

Radą Europejską oraz po przychylnej decyzji Eurogrupy, wyznaczona zostaje data 

uchylenia derogacji dla danego kraju. Ostatnie raporty Komisja Europejska oraz 

Europejski Bank Centralny przedstawiły w 2014 r. zawarły w nich dane dla krajów tj. 

Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Litwa, Węgry, Polska, Rumunia, Szwecja. Oceniały one 

przede wszystkim stopień przygotowania państw członkowskich oraz trwałość 

konwergencji. W badanym okresie dane na temat Polski przedstawiane zostały 

następująco:  

Kryterium stabilności cen 

W raporcie zawarto dane od maja 2013 r. do kwietnia 2014 r. Wartość referencyjna, 

obliczona poprzez dodanie 1,5 % do średniej arytmetycznej stóp inflacji HICP za 12 

miesięcy z trzech krajów o jej najniższym wskaźniku: Łotwy (0,1%), Portugalii (0,3%) i 

Irlandii (0,3%) wynosiła 1,7%. W badanym okresie wartość wskaźnika dla Polski wynosiła 

0,6%, czyli znacznie mniej od możliwej. Według opinii EBC trwałość konwergencji stóp 

inflacji budziła obawy. Inaczej ukształtowała się natomiast sytuacja w roku 2015. Od 

marca tego roku Polska znalazła się w grupie 3 państw o najniższej stopie inflacji . We 

wrześniu odnotowano historycznie najniższy poziom tego wskaźnika wynoszący -0,7%. 
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Prognozy Komisji Europejskiej przewidują wypełnienie kryterium stabilności cen do 

końca 2017 r.  

Poniższy wykres przedstawia dane na temat średniej inflacji w Polsce na tle Unii w 

latach 2008-2015.  

 

Rys.5. Inflacja w Polsce w stosunku do wartości referencyjnej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Monitora Konwergencji Nominalnej 

 

Jak widać w przeważającym okresie wartość wskaźnika była wyższa od średniej 

dla krajów Unii Europejskiej. Sytuacja zaczęła zmieniać się od 2013 r. Inflacja przyjęła 

wtedy tendencję spadkową . Aby mówić o wypełnieniu kryterium konwergencji sytuacja 

taka musi zostać utrzymana w dłuższym okresie czasu.  

Kryterium długoterminowych stóp procentowych 

Wypełnienie tego warunku nie spełniało problemów od samego początku badanego 

okresu. Średnia długoterminowa stopa procentowa w czasie analizowania przez EBC oraz 

Komisję Europejską  od maja 2013 do kwietnia 2014 r. wynosiła 4,2 %. Było to wyraźnie 

poniżej wartości referencyjnej , wynoszącej 6,2%. Podczas kryzysu wartość wskaźnika 

była stosunkowo zmienna, ustabilizowała się dopiero pod koniec 2009 r. Spadek i 

stabilizacja stóp procentowych rozpoczął się od 2010 r. kiedy to nastąpiło zwiększone 

zainteresowanie polskimi obligacjami skarbowymi na międzynarodowym rynku. Po 
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krótkotrwałym wzroście w 2011 r. wskaźnik ponownie przyjął tendencję spadkową . 

według danych za wrzesień 2015 Polska nadal wypełnia kryterium stóp procentowych. 

Średnia za ostatnie 12 miesięcy wynosiła już tylko 2,7 %. Wartość referencyjna wyliczona 

na podstawie danych dla Polski i Bułgarii była o 2 % wyższa i wyniosła 4,7%.   

 

Rys.6. Długookresowa stopa procentowa w Polsce w stosunku do wartości referencyjnej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie  danych z Monitora Konwergencji Nominalnej 

 

Kryterium fiskalne 

W badanym okresie Polska została objęta procedurą nadmiernego deficytu. 

Oznacza to że w latach 2013-2014 nie wypełniła warunku deficytu sektora instytucji 

rządowych i samorządowych w stosunku do PKB nieprzekraczającego 3%. W okresie tym 

wskaźnik wynosił 4,3% PKB, czyli wyraźnie więcej niż oczekiwany . Natomiast wskaźnik 

długu publicznego brutto do PKB mieścił się w oczekiwanych wartościach poniżej 60% 

wartości referencyjnej i wynosił 57%. Kształtowanie się wartości wskaźnika na przestrzeni 

lat 2008-2014 obrazują poniższe wykresy : 
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Rys.7. Deficyt w Polsce w stosunku do wartości referencyjnej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Monitora Konwergencji Nominalnej  

Jak widać Polska boryka się z problemem nadmiernego deficytu od wielu lat.  

Najwyższa wartość wskaźnika odnotowano w 2010 r. i wynosiła ona 7,9 %. Od tego 

momentu deficyt zaczął stopniowo maleć .Jednak dopiero na koniec analizowanego okresu 

przyjął wartość zbliżoną , a nawet minimalnie niższą od oczekiwanej. Było to 

spowodowane transferem aktywów z drugiego filaru (OFE) do ZUS a co za tym idzie 

uwzględnienie tej operacji w rachunku finansów publicznych. 

 

Rys.8. Deficyt w Polsce w stosunku do wartości referencyjnej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Monitora Konwergencji Nominalnej  
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Dług publiczny w Polsce przez cały analizowany okres utrzymywał się poniżej wartości 

referencyjnej . Najniższą wartość osiągnął w 2008 r. i wynosił 47,1%. Następnie przyjął 

tendencje rosnące. Dopiero w 2014 r. na skutek wcześniej wspomnianych decyzji w 

sprawie Otwartych Funduszy Emerytalnych dług publiczny spadł do poziomu 49,1 % .  

19 czerwca 2015 r. Rada Ecofin podjęła decyzję o zakończeniu procedury 

nadmiernego deficytu wobec Polski. Prognozy Komisji Europejskiej zakładają 

wypełnienie przez Polskę kryterium fiskalnego do końca 2017 r.  

Kryterium kursu walutowego 

Ostatnim kryterium konwergencji nominalnej jakie musi spełnić Polska jest 

kryterium stabilnego kursu walutowego . Oznacza to uczestnictwo w Europejskim 

Mechanizmie Kursowym (ERM II) przez co najmniej dwa lata i utrzymanie wahań kursu 

walutowego w przedziale odchyleń nie większych niż 15% od parytetu centralnego. 

Waluta Polski- złoty do dnia dzisiejszego nie uczestniczy w ERM II, a jego kurs jest 

płynny.  

 

Rys. 9. Kurs PLN/EUR w ostatnich 12 miesiącach 

Źródło: www.money.pl dostęp 05.04.2016 

 

Podsumowując wypełnienie przez Polskę kryteriów konwergencji nominalnej 

można zauważyć że w roku 2015 większość wskaźników znajdowała się poniżej wartości 

referencyjnej. Polsce , po długiej drodze ku wspólnej walucie pozostało jeszcze 

przystąpienie do mechanizmu ERM II i utrzymanie pozostałych wskaźników na 

odpowiednim poziomie. 
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Tabela 4 

Wypełnienie kryteriów konwergencji w poszczególnych latach 

Kryterium/Rok  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kryterium 

stabilności cen 

NIE NIE NIE NIE NIE TAK TAK TAK 

Kryterium 

długoterminowych 

stóp 

procentowych 

NIE NIE TAK TAK NIE TAK TAK TAK 

Kryterium długu 

publicznego 

TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

Kryterium 

deficytu 

budżetowego 

NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE TAK 

Kryterium kursu 

walutowego 

NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE 

Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z Monitor Konwergencji nominalnej 
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PODSUMOWANIE  

Podsumowując dane uzyskane głównie z Raportów o Konwergencji Ministerstwa 

Finansów można śmiało stwierdzić , iż nastąpił znaczny postęp w realizacji nominalnych 

kryteriów konwergencji. Przedstawione wartości dla odpowiednich kryteriów prowadzą do 

wniosku, iż w 2015 r. Polska wypełniała kryterium inflacji, długookresowej stopy 

procentowej , kryterium długu publicznego. Po długim okresie udało się wypełnić 

najtrudniejsze do wypełnienia kryterium deficytu budżetowego. Dzięki temu została 

zakończona zastosowana wobec Polski procedura nadmiernego deficytu. Mimo dużych 

postępów i konsekwencji w realizacji działań ,Polska nie wypełnia jeszcze jednego z 

istotnych wymogów uczestnictwa w strefie euro,  a mianowicie nie wstąpiła do 

mechanizmu kursowego ERM II. Można zatem postawić kolejny wniosek , iż Polska 

powinna jak najszybciej poczynić przygotowania do uczestnictwa w systemie. Istotnym 

elementem jest zatem ustalenie parytetu centralnego w ramach mechanizmu ERM II oraz 

odpowiedniego kursu konwersji, mającego ogromny wpływ na późniejszy stan gospodarki. 

Analizując wyniki pracy można stwierdzić iż w analizowanym okresie Polska nie 

spełnia wszystkich wymaganych kryteriów konwergencji.  

Realizacja kolejnego etapu unii walutowej wiąże się również z akceptacją 

społeczeństwa do przyjęcia europejskiej waluty. Obserwując wyniki sondaży 

przeprowadzanych m.in. przez TNS Polska można zauważyć że jesteśmy coraz mniej 

przychylni wspólnej walucie. Jak pokazują dane większość ankietowanych w grudniu 2015 

r. uważało że wprowadzenie euro przyniesie negatywne zmiany zarówno dla gospodarki 

polskiej jak i gospodarstw domowych. Dużą rolę w takiej sytuacji odgrywa zatem 

odpowiednie informowanie i uświadamianie społeczeństwa na temat korzyści i kosztów 

wynikających z wprowadzenia euro. Opieranie się na wiedzy a nie potocznej opinii 

społecznej pozwoli nam w przyszłości na podjęcie racjonalnej i świadomej decyzji o 

pełnym uczestnictwie w ostatnim etapie integracji europejskiej. 
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