
Oświadczenie złożone 

przez senatora Adama Szejnfelda 

na 17. posiedzeniu Senatu 

w dniu 28 października 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

W aspekcie trwającego obecnie kryzysu zasadniczym wyzwaniem na przyszłość jest odbudowanie, a na-

stępnie wzmocnienie i rozwój polskiej gospodarki. Wydaje się, że jednym z koniecznych instrumentów ma-

jących służyć osiągnięciu tego celu powinno być pogłębienie integracji Polski z pozostałymi krajami w ra-

mach Unii Europejskiej, w tym wejście Polski do strefy wspólnej waluty euro. 

Jest to trudne zadanie nie tylko ze względów ekonomicznych (konieczność osiągnięcia określonych kryte-

riów konwergencji), lecz także z powodów politycznych. Pamiętać należy, że Polska, podpisując układ akce-

syjny do Unii Europejskiej, zobowiązała się jednak do zastąpienia swojej waluty przez euro. Obecnie jeste-

śmy członkiem Unii Monetarnej i Walutowej, ale nie należymy do strefy euro. Naszym obowiązkiem jest 

jednak dążenie do przyjęcia wspólnej waluty, a to oznacza osiągnięcie kryteriów nominalnych zbieżności 

zapisanych w układzie z Maastricht. 

Wielu ekonomistów jest w zasadzie zgodnych, że plusy przyjęcia euro przez nasz kraj zdecydowanie 

przeważają nad minusami. Potwierdzają to także wcześniejsze wyniki studiów Narodowego Banku Polskiego 

oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, które również wskazują, iż korzyści z przyjęcia przez Pol-

skę euro przeważają nad ewentualnymi kosztami tego procesu. Podstawowe argumenty przyjęcia euro mają 

zresztą charakter nie tylko ekonomiczny (makroekonomiczny i mikroekonomiczny), lecz także polityczny. 

Jest tak, ponieważ aktualnie euro wprowadzone jest już w większości państw członkowskich Wspólnoty – 

euro jest prawnym środkiem płatniczym aż w 19 państwach, które razem tworzą strefę euro obejmującą 

swym obszarem gigantyczny rynek i około 341 milionów ludzi w Europie. Waluta ta używana jest zresztą 

także w 11 krajach oraz terytoriach nienależących do UE. Ponadto, co nie jest bez znaczenia, na euro przypa-

da aż 27% światowych rezerw walutowych.  

Kraje członkowskie strefy euro generują około 80% PKB całej Unii Europejskiej i dlatego strefa euro 

w ramach Unii Europejskiej, w odróżnieniu od pozostałych krajów UE, ma ogromne znaczenie polityczne, 

ekonomiczne i gospodarcze, skutkiem czego jest ona osobno zarządzana na planie gospodarczym, zwłaszcza 

w zakresie polityki gospodarczej i pieniężnej. Pozostawanie zatem Polski poza tym obszarem, poza kręgiem 

państw wspólnej waluty grozi nam oderwaniem się od unijnego jądra i byciem państwem jedynie satelitar-

nym, państwem poza sferą zasadniczych decyzji ekonomicznych, gospodarczych i politycznych Wspólnoty. 

To z kolei z politycznego, a nie tylko gospodarczego punktu widzenia nie może być dla nas korzystne. 

Co jest również ważne, waluty narodowe, niezależnie od zwykłych zagrożeń wynikających z wahań kur-

sowych czy skoków wartości będących skutkiem występujących okresów koniunktury czy dekoniunktury, są 

niekiedy także celem ataków spekulacyjnych oraz nieuczciwej gry na rynkach finansowych. Taka sytuacja 

jedynie w minimalnym stopniu grozi z kolei silnym walutom, uznanym za międzynarodowe środki płatnicze 

używane do międzynarodowych rozliczeń, takim jak euro czy dolar USA. Zresztą co dzieje się z narodową 

walutą w dobie kryzysu i ekonomicznej niepewności, widzimy np. obecnie. Złoty wobec dolara czy euro 

osłabia się od miesięcy, osiągając aktualnie wartości niespotykane do tej pory, ale w przeszłości były już 

i sytuacje zupełnie odmienne. Takie skoki wartości kursowych bardzo utrudniają planowanie efektywnej 

działalności gospodarczej przedsiębiorców, ale nie są też obojętne dla wszystkich obywateli. 

Wyeliminowanie zatem ryzyka kursowego sprzyjałoby stabilizacji i pewności gospodarczej, a także inte-

gracji krajowego rynku finansowego z rynkiem w strefie euro oraz otworzyłoby przed polskimi przedsiębior-

stwami nowe możliwości finansowania swojej działalności. W rezultacie wspomnianych korzystnych proce-

sów Polska mogłaby śmielej sięgać po pulę oszczędności światowych. Wprowadzenie euro ułatwiałoby także 

porównywalność cen u nas i w pozostałych krajach wspólnej waluty, dzięki czemu zwiększyłaby się konku-

rencja na krajowym rynku dóbr i usług, co zachęciłoby do poprawy wydajności produkcji przedsiębiorstw 

oraz wyrównywania płac pracowników. 

Wydaje się, że przyjęcie euro stanowiłoby również bodziec do osiągnięcia lepszego układu polityki ma-

kroekonomicznej niż w przypadku odkładania tego terminu. Jak wiadomo, dobre zrównoważenie gospodarki 

jest warunkiem szybkiego i długotrwałego wzrostu gospodarczego. Opóźnianie akcesji do strefy euro może 



zaś spowodować pogorszenie konkurencyjnej pozycji Polski – i tej gospodarczej, i tej politycznej – zwłasz-

cza gdyby pozostałe kraje członkowskie w Unii Europejskiej, niebędące obecnie w strefie wspólnej waluty, 

zaczęły przyjmować euro wcześniej niż my. Groziłoby to m.in. utratą znacznej części inwestycji bezpośred-

nich, które mogłyby być kierowane do tych krajów, gdzie nie istniałoby ryzyko walutowe, a stopy procento-

we byłyby niższe. 

Nawiązując do przedstawionych kwestii, pragnę zapytać Pana Premiera, czy polityka obecnej ekipy rzą-

dzącej, z Radą Ministrów i Panem Premierem na czele, całkowicie i bezwarunkowo nie przewiduje działań na 

rzecz przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty euro, czy też przyjmujecie państwo taką ewentualność? Jeśli 

tak, to kiedy i pod jakimi warunkami? 

Z wyrazami szacunku 

Adam Szejnfeld 
 


