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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,

FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone na 17. posiedzeniu Senatu w dniu 28 października 2020 r. 

(BPS/043-17-617/20), przez senatora Adama Szejnfelda w sprawie wejścia Polski do strefy 

wspólnej waluty euro, przedstawiam stanowisko uzgodnione w porozumieniu z Ministrem do 

spraw Unii Europejskiej.

Należy podkreślić, że bezpieczne przyjęcie wspólnej europejskiej waluty wymaga 

osiągnięcia odpowiedniego poziomu konwergencji nominalnej, realnej i odpowiedniego 

przygotowania gospodarki na ograniczenia związane z wprowadzeniem euro w polityce 

gospodarczej, w szczególności zaś w polityce pieniężnej. 

Ministerstwo Finansów monitoruje poziom konwergencji i konkurencyjności polskiej 

gospodarki. Wnioski wynikające z powyższego publikowane są m.in. w Monitorze Konwergencji 

z Unią Gospodarcza i Walutową, który jest coroczną publikacją, mającą na celu ocenę stopnia 

podobieństwa polskiej gospodarki do państw strefy euro1. Analizy wskazują, że członkostwo 

Polski w strefie euro mogłoby stanowić źródło zaburzeń w gospodarce.

Obecny stan wywołany pandemią COVID-19 oraz możliwe negatywne skutki gospodarcze 

po jej ustaniu mogą utrudniać dokonanie szczegółowej oceny zbieżności gospodarek Polski 

i państw strefy euro. W swoim raporcie z czerwca br. Komisja Europejska2 (KE) podkreśla, że 

pandemia COVID-19 stanowi poważny szok, który zaburza gospodarkę UE i jej państw 

1 https://www.gov.pl/web/finanse/monitor-konwergencji-z-ugw ostatnie wydanie zostało opublikowane w lipcu 
2019 r.,  kolejna edycja ze względu na pandemię została opóźniona i planowana jest na koniec br.
2 Raport Komisji Europejskiej, Convergence Report 2020, opublikowany w czerwcu 2020 r.

https://www.gov.pl/web/finanse/monitor-konwergencji-z-ugw
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członkowskich. W związku z tym może mieć znaczący wpływ na wskaźniki konwergencji 

gospodarczej, utrudniając ocenę jej trwałości. 

Jednocześnie, należy podkreślić, że rozwój gospodarczy Polski odbywa się w warunkach 

braku nadmiernych nierównowag, identyfikowanych przez Komisję Europejską w ramach 

tzw. procedury nierównowag makroekonomicznych (macroeconomic imbalance procedure, 

MIP). Tablica wskaźników MIP obejmuje 14 indykatorów i obecnie KE wskazała, że zaledwie 

jeden wskaźnik określający międzynarodową pozycję inwestycyjną netto przekroczył 

dopuszczalny zakres wyznaczony przez KE. KE podkreśliła, że ryzyko związane z tym 

wskaźnikiem jest ograniczone, tym samym nie nakłada na Polskę procedury pogłębionej analizy 

(in-depth analysis)3. O trwałym zrównoważeniu polskiej gospodarki świadczy również fakt, że od 

momentu ustanowienia procedury w 2011 r. Polska w żadnym roku nie została poddana tzw. 

pogłębionej analizie pod kątem potencjalnego występowania nadmiernych nierównowag, co na 

tle innych krajów UE stanowi pozytywny wyjątek. 

Podsumowując, członkostwo Polski w strefie euro mogłoby stanowić źródło zaburzeń 

w gospodarce. Obserwowane dotychczas różnice w strukturze gospodarek oraz – w mniejszym 

stopniu – w przebiegu cykli koniunkturalnych pomiędzy krajami rozwiniętymi a Polską są istotne.

Równocześnie, podobnie jak to miało miejsce dotychczas, Polska będzie w dalszym ciągu 

aktywnie uczestniczyła w procesie umacniania Unii Europejskiej.

Z upoważnienia 
Ministra Finansów, Funduszy

i Polityki Regionalnej

Piotr Patkowski 
Podsekretarz Stanu 
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