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Istota nowej waluty

Euro pojawi∏o si´ 1 stycznia 1999 r. jako nowa,

wspólna waluta 11 krajów cz∏onkowskich Unii

Europejskiej (UE), które utworzy∏y Uni´ Go-

spodarczà i Walutowà (UGW). W jej sk∏ad we-

sz∏y kraje, które spe∏ni∏y 5 kryteriów zbie˝no-

Êci, a mianowicie: mia∏y inflacj´ nie wy˝szà ni˝

o 1,5 pkt. proc. od Êredniej stopy inflacji w trzech krajach UE, gdzie

stopa ta by∏a najni˝sza, mia∏y d∏ugoterminowe stopy procentowe nie

przekraczajàce wi´cej ni˝ o 2 pkt. proc. Êrednià stóp procentowych

w trzech krajach UE o najni˝szej inflacji, mia∏y deficyt bud˝etowy nie

wy˝szy ni˝ 3% PKB i d∏ug publiczny nie wi´kszy ni˝ 60% PKB oraz mo-

g∏y wykazaç si´ stabilnym kursem wymiany w ciàgu ostatnich 2 lat.

Kryteria te spe∏ni∏y Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Ho-

landia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia oraz W∏ochy. 1 stycz-

nia 2001 r. do grupy tej do∏àczy∏a Grecja. Do UGW nie wesz∏y 3 kraje

cz∏onkowskie UE. Wielka Brytania i Dania skorzysta∏y z mo˝liwoÊci

wyboru, którà sobie wywalczy∏y przy podpisywaniu Traktatu z Ma-

astricht, i nie zdecydowa∏y si´ na przyj´cie euro, Szwecja natomiast nie

spe∏nia kryterium kursu walutowego. 

Osià unii walutowej by∏o ustanowienie nowej waluty – euro (EUR), któ-

ra automatycznie zastàpi∏a w stosunku 1 : 1 ECU i która z dniem 1 mar-
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Poni˝szy tekst, opracowany pod koniec 2001 r., prezentujemy w pierwot-

nej postaci, niezaktualizowanej na potrzeby niniejszego wydawnictwa.

Pokazuje on bowiem, na co k∏adziono nacisk w przygotowaniach polskie-

go spo∏eczeƒstwa, przedsi´biorców oraz sektora bankowego do wprowa-

dzenia euro w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej. Przypomina te˝,

jakie by∏y wówczas przewidywania wejÊcia Polski do Unii Europejskiej

oraz unii walutowej, i pozwala skonfrontowaç je z naszà obecnà wiedzà.



ca 2002 r. zastàpi w sposób definitywny 12 walut narodowych krajów

cz∏onkowskich UGW. Ju˝ z chwilà utworzenia UGW waluty narodowe

utraci∏y swój byt samoistny i sta∏y si´ jedynie narodowym wyra˝eniem

euro. W ciàgu trzech pierwszych lat, tj. do 31 grudnia 2001 r. euro wy-

st´powa∏o jedynie w formie bezgotówkowej, banknoty i monety euro po-

jawi∏y si´ w obiegu 1 stycznia 2002 r. W okresie styczeƒ – luty 2002 r.

z obiegu sà stopniowo wycofywane waluty narodowe. Od samego po-

czàtku swego istnienia euro ma sztywny i ostateczny kurs w stosunku

do 12 walut narodowych. W okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia

2001 r. obowiàzywa∏a zasada „nie mo˝na zmusiç, nie mo˝na zabroniç

stosowania euro”. Wybór nale˝a∏ do u˝ytkownika – klienta banku. Swo-

body wyboru nie mia∏y natomiast banki z obszaru UGW – zosta∏y one

zobligowane do pos∏ugiwania si´ w swych rozliczeniach wy∏àcznie nowà

walutà. Poczàwszy od 1 stycznia 2002 r. stosowanie euro zamiast 12 walut

narodowych krajów UGW w obrocie bezgotówkowym jest obligatoryjne

dla wszystkich. Na obszarze UE obowiàzuje zasada ciàg∏oÊci kontraktów

– fakt pojawienia si´ euro nie mo˝e byç podstawà do jednostronnego ze-

rwania lub modyfikacji umowy zawartej w walucie narodowej.

Podstawà UGW jest wspólna polityka monetarna, prowadzona przez Eu-

ropejski Bank Centralny (EBC) z siedzibà we Frankfurcie nad Menem.

EBC ustala poziom podstawowych stóp procentowych (dla operacji refi-

nansowych, po˝yczek i depozytów). Naczelnym zadaniem EBC jest sta-

bilizacja cen na obszarze unii walutowej. Zadaniu utrzymania wzrostu

cen na poziomie nie przekraczajàcym 2% rocznie jest podporzàdkowa-

na ca∏a polityka monetarna EBC. Kraje wchodzàce w sk∏ad UGW straci-

∏y mo˝liwoÊç autonomicznego kszta∏towania poziomu nie tylko stóp

procentowych, ale i kursu wymiennego swych walut – kurs ten w stosun-

ku do euro jest niezmienny. Rynkowym wahaniom podlega natomiast

kurs euro w relacji do walut trzecich, np. do dolara amerykaƒskiego czy

polskiego z∏otego. W narodowej gestii pozosta∏a polityka podatkowa,

która jest zresztà w obr´bie UGW bardzo zró˝nicowana.

Na stra˝y stabilnych cen stoi tak˝e Pakt StabilnoÊci i Wzrostu z 1996 r.

Stanowi on, ˝e w okresie normalnej koniunktury bud˝ety publiczne

krajów cz∏onkowskich UGW majà byç zrównowa˝one, natomiast w cza-

sie gorszej koniunktury deficyt nie mo˝e przekraczaç 3% PKB. Sankcje

finansowe za przekroczenie tego wskaênika zawierajà si´ w przedziale

od 0,2% do 0,5% PKB w zale˝noÊci od skali tego przekroczenia.
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Skutki wprowadzenia euro

DziÊ, w trzy lata od rozruchu Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW),

mo˝na mówiç – mimo s∏aboÊci euro w stosunku do dolara – o sukcesie

tego przedsi´wzi´cia. Sukces ten jest widoczny zarówno na poziomie

makro-, jak i mikroekonomicznym. Z perspektywy ca∏ej gospodarki

najistotniejsze jest stabilizujàce oddzia∏ywanie euro, dzi´ki antyinfla-

cyjnej polityce EBC oraz dyscyplinie bud˝etowej, wymuszanej przez

Pakt StabilnoÊci i Wzrostu. Niska inflacja, niskie stopy procentowe

i wyeliminowanie ryzyka kursowego oznaczajà z kolei ni˝sze ryzyko in-

westycyjne. 

Euro przyczynia si´ do rozwoju bardziej efektywnych i p∏ynnych ryn-

ków finansowych oraz wp∏ywa na ich stopniowà integracj´. W rezulta-

cie rynki te oferujà du˝o wi´cej mo˝liwoÊci inwestycyjnych ni˝ roz-

cz∏onkowane rynki narodowe. Wzrasta konkurencja na poszczególnych

rynkach kapita∏owych, mi´dzy centrami finansowymi oraz mi´dzy ban-

kami i towarzystwami ubezpieczeniowymi. Wszystko to prowadzi

do bardziej racjonalnej alokacji kapita∏u. 

Wprowadzenie wspólnej waluty ma du˝y wp∏yw na europejskie rynki

instrumentów d∏u˝nych. Zwi´ksza mo˝liwoÊci inwestowania bez ryzy-

ka walutowego i pozwala na traktowanie papierów, wyemitowanych

w jednym z krajów UGW, jak papierów wszystkich pozosta∏ych krajów

tego obszaru. Ma to fundamentalne znaczenie zw∏aszcza dla funduszy

emerytalnych oraz pozosta∏ych rodzajów inwestorów instytucjonal-

nych, którzy przed pojawieniem si´ euro musieli, ze wzgl´dów ostro˝-

noÊciowych, inwestowaç wi´kszoÊç swych Êrodków w krajowe instru-

menty d∏u˝ne, a teraz majà swobod´ lokowania Êrodków w instrumenty

wyemitowane w ca∏ej strefie euro. Poniewa˝ spad∏a zarówno poda˝, jak

i rentownoÊç obligacji skarbowych – to efekt ograniczenia deficytów

bud˝etowych – wzros∏o zainteresowanie inwestorów papierami o pod-

wy˝szonym ryzyku, w tym zw∏aszcza instrumentami d∏u˝nymi emito-

wanymi przez przedsi´biorstwa. 

Podobne zjawiska wyst´pujà na rynkach akcji. Tak˝e tu mamy do czy-

nienia ze zwi´kszonym popytem ze strony funduszy emerytalnych, po-

wierniczych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Innym przejawem

funkcjonowania wspólnej waluty na rynku papierów udzia∏owych jest

widoczna konsolidacja europejskich gie∏d. Powstanie g∏´bszego i bar-
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dziej p∏ynnego eurorynku, ró˝nicowanie portfeli przez inwestorów

oraz zwi´kszona konkurencja mi´dzy uczestnikami rynku kapita∏owe-

go obni˝ajà koszty finansowania si´ na tym rynku. 

Kolejna oczekiwana korzyÊç z wprowadzenia euro to stopniowe wy-

równywanie si´ poziomu cen na terenie UGW. Jest ono niezb´dne dla

ostatecznego ukszta∏towania si´ jednolitego rynku europejskiego oraz

wzrostu konkurencji. Du˝e ró˝nice mi´dzy cenami tych samych pro-

duktów oznaczajà rynkowà nieefektywnoÊç, gdy˝ zmuszajà konsumen-

tów do straty czasu i energii na poszukiwanie miejsc, gdzie produkty

sà taƒsze. Dotychczasowy post´p w wyrównywaniu si´ cen jest ni˝szy

od oczekiwanego, a jednej z przyczyn mo˝na upatrywaç w braku pa-

neuropejskich sieci detalicznych. W sektorze tym nast´puje jednak

konsolidacja, co w po∏àczeniu z dynamicznym rozwojem handlu za po-

Êrednictwem mediów elektronicznych oraz pojawieniem si´ gotówko-

wego euro powinno, poczàwszy od 2002 r., znacznie przyspieszyç pro-

ces unifikacji cen.

Euro spe∏nia funkcj´ katalizatora przemian na jeszcze jednym obszarze

– fuzji i przej´ç. Zaostrzona przez wspólnà walut´ konkurencja zmusza

do poszukiwania nowych synergii, do jeszcze wi´kszej racjonalizacji

dzia∏ania. By∏o to wyraênie widoczne w latach 1999 i 2000, zw∏aszcza

w sektorze us∏ug finansowych, gdzie euro znacznie przyspieszy∏o pro-

cesy konsolidacyjne. 

Wszystkie powy˝sze pozytywne skutki pojawienia si´ euro w skali ma-

kro majà bezpoÊredni wp∏yw na sytuacj´ przedsi´biorstw. Zmniejszy∏y

si´ koszty transakcyjne zwiàzane z operacjami zabezpieczajàcymi

przed ryzykiem kursowym, gdy˝ mi´dzy walutami strefy euro ryzyko

to – dzi´ki ustanowieniu sztywnych kursów wymiany – zosta∏o wyeli-

minowane. Mo˝liwoÊç pos∏ugiwania si´ euro zamiast 12 walutami na-

rodowymi zmniejsza koszty ponoszone wczeÊniej przy sprzeda˝y i za-

kupie tych walut. Zastàpienie rachunków bankowych prowadzonych

w wielu walutach jednym rachunkiem w euro znacznie zmniejsza kosz-

ty obs∏ugi bankowej, upraszcza te˝ zarzàdzanie gotówkà w przedsi´-

biorstwie. Wi´ksza przejrzystoÊç cen, którà powoduje euro, oznacza ∏a-

twiejszy wybór zagranicznych dostawców i odbiorców – proÊciej jest

porównywaç oferty wyra˝one w tej samej walucie. Przedsi´biorstwa

mogà te˝ liczyç na szerszà oraz korzystniejszà cenowo ofert´ us∏ug

bankowych – pojawienie si´ wspólnej waluty znacznie zaostrzy∏o kon-
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kurencj´ mi´dzy instytucjami finansowymi. Dzi´ki euro ∏atwiej jest

przedsi´biorstwom pozyskiwaç fundusze – spadek kosztów emisji ak-

cji i obligacji na coraz bardziej g∏´bokim i p∏ynnym europejskim rynku

kapita∏owym wywiera jednoczeÊnie presj´ na obni˝k´ kosztów trady-

cyjnych kredytów bankowych. Wspólna waluta to tak˝e ∏atwiejsza eks-

pansja na rynki pozosta∏ych krajów cz∏onkowskich unii walutowej. 

Nie nale˝y te˝ zapominaç o korzyÊci najbardziej oczywistej dla ludzi –

z chwilà pojawienia si´ gotówki euro, a wi´c od 1 stycznia bie˝àcego

roku, du˝o ∏atwiej jest podró˝owaç po krajach UGW. Nie trzeba wy-

mieniaç jednej waluty narodowej na innà, a to oznacza oszcz´dnoÊç

czasu i pieni´dzy.

Konsekwencje pojawienia si´ euro dla polskiej
gospodarki

W sytuacji, gdy dwie trzecie polskiego handlu zagranicznego przypada

na kraje Unii Europejskiej, nowa waluta europejska musia∏a staç si´

od samego poczàtku przedmiotem zainteresowania zarówno polskiego

sektora finansowego, jak i polskich przedsi´biorstw. Powstanie unii

walutowej ma ju˝ istotne konsekwencje dla polskich podmiotów go-

spodarczych. Pojawienie si´ euro jest znaczàcym wydarzeniem zw∏asz-

cza dla tych przedsi´biorstw, dla których handel mi´dzynarodowy oraz

mi´dzynarodowe operacje finansowe odgrywajà istotnà rol´. W efekcie

zastàpienia 12 walut przez euro zmniejszajà si´ koszty transakcyjne

oraz koszty obs∏ugi bankowej, prostsze jest zarzàdzanie gotówkà oraz

aktywami wyra˝onymi w walutach obcych. Euro stopniowo staje si´

dla polskich przedsi´biorstw walutà kontraktów i p∏atnoÊci – walutà,

w której mogà byç zarówno zaciàgane kredyty, jak i emitowane instru-

menty d∏u˝ne. Nowa waluta stwarza polskim przedsi´biorstwom nowe

mo˝liwoÊci zaopatrywania si´ w kapita∏ – inwestorzy na eurorynku

szukajà okazji do zró˝nicowania swych portfeli pod wzgl´dem geogra-

ficznym, a zainteresowani wy˝szà rentownoÊcià inwestycji sk∏onni sà

kupowaç papiery o ni˝szych ratingach. Bardzo szybko dostosowa∏ si´

do nowej waluty polski sektor finansowy. Euro sta∏o si´ walutà bardzo

wielu produktów bankowych, oferowanych przez polskie instytucje

kredytowe swej klienteli – od rachunków bankowych w euro, przez de-

pozyty, kredyty, akredytywy, gwarancje, po instrumenty d∏u˝ne wyra-

˝one w nowej walucie. 

14

dlaczego euro powinno byç przedmiotem naszego zainteresowania

Narodowy Bank Polski



Z drugiej strony polscy przedsi´biorcy muszà si´ liczyç ze zwi´kszonà kon-

kurencjà ze strony firm z obszaru UGW. Dalsza integracja europejskiego

rynku towarów i us∏ug umo˝liwia wydajnym firmom ze strefy euro znacz-

ne poszerzenie ich rynków zbytu. Mo˝liwe jest równie˝, ̋ e te spoÊród firm

z obszaru UGW, które przegrajà na swym terenie walk´ konkurencyjnà, b´-

dà cz´Êciej szukaç swych szans na takich rynkach jak Polska.

Bardzo istotnym momentem, równie˝ dla naszego kraju, jest pojawienie si´

euro gotówkowego. Wprawdzie zjawisko to nie dotyczy polskiego z∏otego,

zamieniamy bowiem jednà walut´ obcà na innà walut´ obcà, niemniej jed-

nak musieliÊmy do tej operacji dobrze si´ przygotowaç. Polski bank central-

ny odegra∏ tu kluczowà rol´. Po pierwsze, doprowadzi∏ do przyj´cia ustawy

o skutkach wprowadzenia euro dla polskiego porzàdku prawnego. Ustawa

ta m.in. zapewni∏a ciàg∏oÊç kontraktów, zawartych w walutach narodowych

krajów UGW, zobligowa∏a banki do bezp∏atnego przewalutowania z 12 wa-

lut narodowych na euro wszystkich rachunków walutowych wed∏ug stanu

na dzieƒ 1 stycznia 2002 r., wprowadzi∏a obowiàzkowe zastàpienie walut

narodowych przez euro przy p∏atnoÊciach realizowanych, poczàwszy od 1

marca 2002 r., oraz umo˝liwi∏a polskim obywatelom wymian´ gotówki po-

chodzàcej z krajów cz∏onkowskich UGW na banknoty i monety euro w cià-

gu ca∏ego 2002 r. Po drugie, NBP realizuje szeroko zakrojonà kampani´ in-

formacyjnà skierowanà do sektora finansowego, polskich firm oraz

zwyk∏ych obywateli. Po trzecie, koordynuje stron´ logistycznà wymiany

i udziela w tej sferze pomocy bankom komercyjnym.

Narodowemu Bankowi Polskiemu bardzo zale˝y na tym, by wymiana 12

walut narodowych na euro przebieg∏a w Polsce sprawnie, by zosta∏a do-

brze przyj´ta przez opini´ publicznà. Ca∏à kampani´ traktuje jako bardzo

wa˝ny element w zjednywaniu spo∏ecznego poparcia dla idei integracji

europejskiej. Realizujàc teraz wymian´ walut narodowych na euro, my-

Êlimy ju˝ o okresie, gdy b´dziemy wymieniaç na euro polskiego z∏otego.

Dlatego z wielkà uwagà Êledzimy losy nowej waluty. Wiele si´ wpraw-

dzie pisze i mówi o s∏aboÊci euro i rozczarowaniu jego kursem w stosun-

ku do amerykaƒskiego dolara. Nale˝y jednak mieç na uwadze, ˝e –

po pierwsze – wszelkie oceny wzajemnych relacji kursowych majà sens

jedynie w d∏u˝szym horyzoncie czasowym. Po drugie, dzisiejsza wzgl´d-

na s∏aboÊç euro wynika nie z cech samej waluty, ale jest odzwierciedle-

niem oczekiwania inwestorów na zdecydowane reformy strukturalne

w zjednoczonej Europie, które pozwolà jej sprostaç nowym wyzwaniom,

w tym poszerzeniu o nowych cz∏onków, m.in. o Polsk´.
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Z chwilà wejÊcia Polski do Unii Europejskiej polski bank centralny sta-

nie si´ cz∏onkiem Europejskiego Systemu Banków Centralnych.

Wprawdzie wspó∏decydowanie przez NBP o kszta∏cie europejskiej po-

lityki pieni´˝nej b´dzie mo˝liwe dopiero z chwilà wejÊcia Polski

do strefy euro, niemniej jednak ju˝ samo przystàpienie do UE stawia

przed NBP powa˝ne zadania. Sà to m.in.: pe∏na harmonizacja polskie-

go prawa bankowego z prawem wspólnotowym, dokoƒczenie liberali-

zacji przep∏ywów kapita∏owych, dostosowanie polskich systemów p∏at-

niczych do wspólnotowych standardów czy dostosowanie statystyki

monetarnej i bilansu p∏atniczego oraz rachunkowoÊci i sprawozdaw-

czoÊci do wymogów UE. W nieco dalszej przysz∏oÊci, wyznaczonej

przez przysz∏e cz∏onkostwo Polski w europejskiej unii walutowej, b´-

dziemy musieli w pe∏ni dostosowaç do wymogów EBC instrumenta-

rium polityki pieni´˝nej.

Dostosowanie sektora bankowego

Pojawienie si´ euro oznacza∏o dla polskich banków komercyjnych koniecz-

noÊç dostosowania si´ do nowej sytuacji. Euro zastàpi∏o ECU, sta∏o si´ wa-

lutà poÊredniczàcà w przeliczeniach mi´dzy walutami narodowymi krajów

cz∏onkowskich UGW, dla euro pojawi∏y si´ nowe referencyjne bazy odset-

kowe. Nowa sytuacja powsta∏a w zagranicznych rozliczeniach mi´dzyban-

kowych. Banki z Unii Europejskiej postanowi∏y bowiem ju˝ od poczàtku

stycznia 1999 r. rozliczaç si´ w euro. Istotna zmiana nastàpi∏a na rynku wa-

lutowym. Ustanowienie sztywnych i ostatecznych kursów wymiany walut

narodowych na euro spowodowa∏o wyeliminowanie arbitra˝u walutowe-

go w obr´bie tych walut. Dla polskich banków, w odró˝nieniu od wielu

banków z obszaru UE, oznacza∏o to na szcz´Êcie znikomà utrat´ docho-

dów – w transakcjach wymiany walutowej zawieranych przez polskie ban-

ki tradycyjnie dominowa∏ arbitra˝ w relacji do z∏otego, a transakcje anga-

˝ujàce dwie spoÊród 11 walut narodowych by∏y marginalne.

Poniewa˝ prawie 70% polskiej wymiany handlowej z zagranicà przy-

pada na kraje UE, prawdopodobieƒstwo pojawienia si´ euro jako wa-

luty transakcyjnej lub rozliczeniowej w kontaktach polskich przedsi´-

biorstw z ich unijnymi partnerami by∏o wysokie ju˝ od powstania

UGW. Wprawdzie nikt nie móg∏ zmusiç polskiego partnera, by

przed koƒcem 2001 r. pos∏ugiwa∏ si´ euro, niemniej jednak nale˝a∏o

si´ liczyç z takimi propozycjami. W tej sytuacji polskie banki powin-
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ny przygotowaç si´ do realizacji przekazów zagranicznych czy operacji

dokumentowych wyra˝onych w euro. Co wi´cej, klient banku móg∏

byç zainteresowany tak˝e innymi us∏ugami w nowej walucie, jak np.

otwarciem rachunku w euro, konwersjà na euro rachunków prowa-

dzonych w walutach narodowych czy udzieleniem kredytu dewizowe-

go. Aby sprostaç oczekiwaniom klientów, zdecydowana wi´kszoÊç 

liczàcych si´ polskich banków przygotowa∏a kompleksowà ofert´ pro-

duktów w euro, obejmujàcà równie˝ instrumenty rynku kapita∏owego. 

Znacznych zmian dokonano w pionach operacji kredytowych z racji spo-

rej liczby umów kredytowych opartych na marce niemieciej lub ECU.

Trzeba by∏o przekonaç klientów do nowych referencyjnych baz odsetko-

wych (EURIBOR i EUROLIBOR), które zastàpi∏y bazy narodowe, np. 

FIBOR, oraz zaopatrzyç umowy kredytowe zawarte w walutach narodo-

wych w klauzule o majàcej nastàpiç definitywnej konwersji na euro 

31 grudnia 2001 r. 

1 stycznia 2002 r. – moment pojawienia si´ gotówkowego euro – ozna-

cza∏ dla banków kolejne zadania, takie jak:

• konwersja z 12 walut narodowych na euro wszystkich rachunków

depozytowych,

• zaopatrzenie si´ w takà iloÊç poszczególnych nomina∏ów bankno-

tów i monet euro, aby móc w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia

2002 r. wymieniaç na euro na ka˝de ˝àdanie klienta, bez zak∏óceƒ,

dowolnà iloÊç banknotów i monet 12 walut narodowych, a tak˝e

wyp∏acaç euro z rachunków depozytowych,

• logistyczne przygotowanie si´ do wymiany na euro wycofywanych

z obiegu walut narodowych i przekazania tych walut za granic´

(sk∏adowanie, transport, ubezpieczenie itp.),

• poinformowanie klientów, co ich czeka, oraz doradzanie, jakie kro-

ki i w jakim czasie powinni podjàç, aby ca∏y proces przestawienia

si´ na euro przebieg∏ dla nich jak najsprawniej,

• uwzgl´dnienie kosztów ca∏ej tej operacji przy planowaniu bud˝etu

banku.
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Czy stracimy na pojawieniu si´ euro?

Cz´sto stawiane jest pytanie, czy na wprowadzeniu euro nie stracimy

jako konsumenci lub producenci. Sàdz´, ˝e na wprowadzeniu nowej

waluty zyskamy, gdy˝:

• prowadzenie przez bank jednego rachunku walutowego w euro

w miejsce wielu, prowadzonych w poszczególnych walutach naro-

dowych, b´dzie nas kosztowa∏o mniej, 

• pojawienie si´ euro zaostrzy∏o konkurencj´ mi´dzy bankami, co po-

winno skutkowaç generalnym obni˝eniem cen us∏ug bankowych, 

• jeÊli jesteÊmy przedsi´biorcami i handlujemy z krajami ze strefy euro,

to dzi´ki wspólnej walucie ∏atwiej nam b´dzie porównywaç ceny

ofert eksportowych i importowych, 

• ni˝sze b´dà tzw. koszty transakcyjne wymiany, tj. koszty zwiàzane

m.in. z ryzykiem kursowym – pojawienie si´ euro w miejsce 12 wa-

lut narodowych wyeliminowa∏o ryzyko kursowe, istniejàce dotàd

w obr´bie tych walut, i tym samym wyeliminowa∏o koniecznoÊç po-

noszenia kosztów na zabezpieczanie si´ przed tym ryzykiem, 

• jeÊli podró˝ujemy po Europie, to nie b´dziemy zmuszeni wymie-

niaç np. marek na franki, franków na guldeny, guldenów na pesety

itd. Nie b´dziemy w zwiàzku z tym tracili na kosztach tej wymiany

(prowizje kantorów).

O czym powinniÊmy pami´taç

Jako czytelnicy ustawy z 25 maja 2001 r. o skutkach wpro-
wadzenia euro dla polskiego porzàdku prawnego

• Dla w∏aÊciwego stosowania przepisów ustawy powinniÊmy pami´-

taç, ˝e termin „wymiana” odnosi si´ wy∏àcznie do zamiany walut

narodowych na euro. Gdy chcemy za waluty narodowe otrzymaç

polskie z∏ote, to czynnoÊç ta nie jest „wymianà” w rozumieniu usta-

wy, jest natomiast „sprzeda˝à” lub „kupnem”. 
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• Termin „wymiana walut narodowych na euro” w rozumieniu ustawy

dotyczy wy∏àcznie pieniàdza gotówkowego i odnosi si´ jedynie do osób

fizycznych z polskim obywatelstwem. Osoby prawne nie mogà w zwiàz-

ku z tym wymieniç tych walut na euro. JeÊli majà zasoby gotówki walut

narodowych, to muszà je wp∏aciç na rachunek walutowy (koniecznie

przed up∏ywem daty granicznej dla danej waluty). Na tym rachunku wa-

luta narodowa zostanie przez bank skonwertowana na euro, po czym

z rachunku b´dzie mo˝na (od 1.01.2002 r.) podjàç gotówk´ euro.

• Po 31.12.2001 r. w walutach narodowych nadal b´dà mog∏y byç wy-

ra˝one kontrakty, umowy (np. kredytowe), akredytywy, gwarancje

i inne instrumenty finansowe, zagraniczne renty, emerytury, Êwiad-

czenia alimentacyjne itp., zapisy w ksi´gach wieczystych, darowi-

znach, testamentach itd., jeÊli zosta∏y sporzàdzone przed 1.01.2002 r.

Gdyby uzasadniona by∏a zamiana walut narodowych na EUR (po to,

˝eby np. uzyskaç zgodnoÊç waluty instrumentu kredytowego, jego hi-

potecznego zabezpieczenia oraz wpisu do hipoteki), to b´dzie to

sprawa do dobrowolnego uzgodnienia mi´dzy stronami – kiedy i jak

dokonaç zamiany oraz kto poniesie zwiàzane z tym koszty.

• Waluty narodowe – marki niemieckie, franki francuskie, szylingi au-

striackie itd. – sà walutami obcymi w rozumieniu polskiego prawa

dewizowego tylko tak d∏ugo, jak d∏ugo majà status prawnego Êrodka

p∏atniczego. Z chwilà utraty tego statusu przestajà byç walutami ob-

cymi i sà traktowane jak znaki pieni´˝ne wycofane z obiegu. Poszcze-

gólne waluty narodowe tracà status prawnego Êrodka p∏atniczego:

– niemiecka marka z up∏ywem 31 grudnia 2001 r.,

– holenderski gulden z up∏ywem 27 stycznia 2002 r., 

– irlandzki funt z up∏ywem 9 lutego 2002 r.,

– francuski frank z up∏ywem 17 lutego 2002 r.,

– szyling austriacki, frank belgijski i luksemburski, marka fiƒska,

drachma grecka, peseta hiszpaƒska, eskudo portugalskie i lir w∏o-

ski z up∏ywem 28 lutego 2002 r.

W dalszej cz´Êci tekstu powy˝sze daty b´dà okreÊlane mianem dat gra-

nicznych.
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Jako przedsi´biorcy

• 1 stycznia 2002 r. to nie tylko dzieƒ, w którym pojawi∏y si´

w obiegu banknoty i monety euro. Od tego dnia w krajach UGW

przesta∏a istnieç bezgotówkowa postaç 12 walut narodowych.

Oznacza to, ˝e u˝ycie tych walut w instrukcji p∏atniczej, produk-

cie finansowym, kontrakcie czy transakcji handlowej, zapisie

w ksi´gach rachunkowych, w sprawozdawczoÊci, w rozliczeniu

z fiskusem itd. jest w strefie euro po up∏ywie 31 grudnia 2001 r.

nieskuteczne – wszelkie czynnoÊci oraz instrumenty prawne, po-

s∏ugujàce si´ po 31 grudnia 2001 r. nieistniejàcymi ju˝ waluta-

mi, sà niewa˝ne.

• JeÊli wi´c na terenie kraju cz∏onkowskiego UGW ma siedzib´ 

firma, b´dàca w∏asnoÊcià lub wspó∏w∏asnoÊcià polskiego przedsi´-

biorcy, to wszelkie rozliczenia z pracownikami, miejscowà admi-

nistracjà, urz´dami celnymi i podatkowymi oraz lokalnymi part-

nerami handlowymi muszà byç realizowane, poczàwszy

od 1 stycznia 2002 r., wy∏àcznie w euro, o ile wczeÊniej by∏y pro-

wadzone w jednej z 12 walut narodowych.

• Czeki i weksle wystawione przed 1 stycznia 2002 r. w walutach na-

rodowych zachowa∏y swà wa˝noÊç. Ich realizacja, poczàwszy

od 1.01.2002 r., nastàpi w EUR, po przeliczeniu walut narodowych

na euro z zastosowaniem sztywnego kursu. Od poczàtku 2002 r.

czeki i weksle muszà byç wystawione w euro.

Jako pracownicy banku lub klienci bankowi

• Konta osobiste, czyli bankowe rachunki walutowe osób fizycznych,

prowadzone w jednej z 12 walut narodowych, do koƒca 2001 r. mo-

g∏y – w zale˝noÊci od woli posiadacza konta – albo pozostaç w do-

tychczasowej walucie, albo byç przewalutowane na euro. Do przewa-

lutowania na euro przed 1 stycznia 2002 r. potrzebna by∏a zgoda 

posiadacza konta. JeÊli z up∏ywem 2001 r. konto by∏o nadal prowadzone

w jednej z 12 walut narodowych, to bank mia∏ ustawowy obowiàzek

przewalutowania na euro, wed∏ug stanu na 1.01.2002 r. Bank nie

móg∏ za to pobraç ˝adnej op∏aty. Klient bankowy nie musia∏ wykony-

waç ˝adnych czynnoÊci, aby dosz∏o do przewalutowania „z urz´du”.
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• JeÊli klient mia∏ kilka rachunków w walutach narodowych lub jeden

rachunek g∏ówny z paroma „subrachunkami”, to w ka˝dym z nich

nastàpi∏a zamiana walut narodowych na euro. Ich ewentualna kon-

solidacja jest czymÊ odr´bnym i wymaga zgody klienta.

• Polscy obywatele mogà wymieniç 12 walut narodowych na euro

w kasach polskich banków przez ca∏y 2002 r. Po 31.12.2002 r.

w polskich bankach wymiana ta nie b´dzie ju˝ mo˝liwa. Byç mo˝e

niektóre z banków zdecydujà si´ kontynuowaç skup walutach naro-

dowych za z∏otówki – decyzja: czy, jak d∏ugo i po jakiej cenie, b´dzie

nale˝eç do banku. 

• Za wymian´ walut narodowych na euro polskie banki mogà pobie-

raç op∏at´. Jej wysokoÊç zale˝y od decyzji danego banku. Op∏ata jest

pobierana w z∏otych. Przy wymianie nie ma ograniczeƒ iloÊciowych

– wymieniane sà zarówno banknoty, jak i monety. 

• Obowiàzek wymiany walut narodowych na euro, zarówno bankno-

tów, jak i monet, spoczywa na wszystkich polskich bankach komer-

cyjnych z uprawnieniami dewizowymi oraz na oddzia∏ach okr´go-

wych NBP.

• Bank ma obowiàzek wylegitymowaç wymieniajàcego, aby spraw-

dziç czy jest polskim obywatelem.

• Od 1 stycznia 2002 r. z rachunku walutowego nie mo˝na wyp∏aciç

walut narodowych.

• Walut narodowych nie mo˝na wp∏aciç na rachunek walutowy

po dacie, z której up∏ywem dana waluta przestaje byç prawnym

Êrodkiem p∏atniczym.

• Wszelkie przeliczenia mi´dzy walutami narodowymi a euro muszà byç

dokonywane przy u˝yciu tzw. sztywnych, nieodwo∏alnych kursów, któ-

re zosta∏y ustanowione latem 1998 r. i b´dà obowiàzywaç w sposób ab-

solutny do momentu definitywnego znikni´cia 12 walut narodowych.

Kursy te sk∏adajà si´ z szeÊciu znaczàcych cyfr (poczàtkowe zero nie jest

znaczàcà cyfrà) i nie mogà przy ich stosowaniu byç zaokràglane. Wynik

przeliczenia, w którym b´dzie wiele miejsc po przecinku, zostanie za-

okràglony do najmniejszej jednostki pieni´˝nej, tj. do 1 centa.
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• JeÊli ktoÊ chcia∏ kredyt, wyra˝ony np. w markach niemieckich,

zamieniç na kredyt wyra˝ony w euro przed up∏ywem 2001 r., to

potrzebna by∏a zgoda obu stron umowy, a sama zmiana wyma-

ga∏a modyfikacji treÊci umowy, w postaci np. aneksu. Poczàwszy

od 1 stycznia 2002 r. zmiana waluty kredytu z marki niemieckiej

na euro: 

– nie wymaga zmiany treÊci umowy kredytowej (w samej umowie

mo˝e pozostaç marka niemiecka), 

– sp∏ata raty kredytowej w okresie 1 stycznia – 28 lutego 2002 r. mo-

˝e zostaç dokonana przez kredytobiorc´ albo w markach niemiec-

kich, albo w euro (decyduje kredytobiorca), choç z punktu widzenia

rozliczeniowego i tak odb´dzie si´ to w euro (bank przeliczy marki

na euro), 

– sp∏ata raty kredytowej od 1.03.2002 r. b´dzie musia∏a byç 

dokonana w euro (kwota oryginalna w markach niemieckich

musi zostaç przeliczona na euro z zastosowaniem sztywnego

kursu),

– jeÊli, zgodnie z treÊcià umowy, sp∏ata kredytu dokonuje si´ efek-

tywnie w z∏otych, to kwota przypadajàcà do sp∏aty, wyra˝ona

w euro, zostanie przeliczona na z∏ote z zastosowaniem odpo-

wiedniego kursu z∏otego do euro.

Jako pracownicy lub klienci kantoru

• Kantory nigdy nie wymienia∏y jednej waluty obcej na drugà i nie

b´dà tego robiç tak˝e przy tej okazji. W kantorach mo˝na nato-

miast sprzedaç walut´ obcà za z∏otówki lub kupiç walut´ obcà

za z∏otówki. Podobnie jest z euro – kantory zacz´∏y po 1 stycz-

nia 2002 r. handlowaç tà walutà. Przy kupnie i sprzeda˝y stosu-

jà, tak jak przy walutach narodowych, swoje w∏asne kursy.

• Z up∏ywem dat granicznych dla poszczególnych walut narodo-

wych kantory nie b´dà mog∏y nimi handlowaç w ramach dzia∏al-

noÊci kantorowej na podstawie zezwolenia dewizowego NBP. 
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Jako turyÊci

• W krajach cz∏onkowskich UGW b´dziemy mogli p∏aciç banknotami

i monetami narodowymi tak d∏ugo, jak d∏ugo b´dà one prawnym

Êrodkiem p∏atniczym, a wi´c do dat granicznych. Wyjàtkiem sà

Niemcy, gdzie marka – pomimo ˝e straci∏a status prawnego Êrodka

p∏atniczego ju˝ 31 grudnia 2001 r. – b´dzie akceptowana do 28 lu-

tego 2002 r. w handlu detalicznym. Warto wiedzieç, ˝e akceptacja

ta nie wynika z prawnego obowiàzku, a z dobrowolnego porozumie-

nia si´ niemieckich sprzedawców. Poza terytorium Niemiec

od 1 stycznia 2002 r. marka nie jest akceptowana jako Êrodek p∏at-

niczy i mo˝na jà wymieniç wy∏àcznie na euro. 

• Polski turysta, który znajdzie si´ od 1 stycznia do 28 lutego 2002 r.

w którymÊ z krajów UGW, nie b´dzie móg∏ wymieniç posiadanych

marek niemieckich na lokalnà walut´. Tak wi´c jeÊli ktoÊ np. plano-

wa∏ na luty 2002 r. urlop na Wyspach Kanaryjskich i wola∏ pos∏ugi-

waç si´ hiszpaƒskà pesetà ni˝ euro (peseta b´dzie w równoleg∏ym

obiegu z euro do 28 lutego 2002 r.), to musi wiedzieç, ˝e nie wy-

mieni na miejscu marek na pesety. Na pesety b´dzie mo˝na wymie-

niç inne waluty krajów strefy euro (dopóty, dopóki b´dà one praw-

nie uznanymi Êrodkami p∏atniczymi, a wi´c np. franki francuskie

do 17 lutego, a szylingi austriackie do 28 lutego 2002 r.) oraz oczy-

wiÊcie waluty wymienialne krajów spoza UGW – np. amerykaƒskie-

go dolara czy brytyjskiego funta. Sama wymiana na pesety b´dzie

mo˝liwa do 28 lutego 2002 r. – po tej dacie peseta zostanie defini-

tywnie wycofana z obiegu. 

• Powy˝sze zasady majà zastosowanie do wszystkich celów podró˝y

znajdujàcych si´ w obr´bie Unii Gospodarczej i Walutowej (a wi´c

np. portugalskiego Algarve, wysp greckich, w∏oskiej Sycylii i Dolo-

mitów czy Alp austriackich lub francuskich). Warto pami´taç, ˝e

mo˝na wymieniç jednà walut´ narodowà na innà walut´ narodowà

tylko tak d∏ugo, jak d∏ugo sà one prawnie uznanymi Êrodkami p∏at-

niczymi, a wi´c do podanych wczeÊniej dat granicznych. 

• We wszystkich 12 krajach UGW mo˝na, poczàwszy od 1 stycznia

2002 r., wymieniç waluty narodowe na euro. W bankach komercyj-

nych wymiana b´dzie prowadzona nie d∏u˝ej ni˝ do koƒca 2002 r.

Czas tej wymiany (do 28 lutego, do 30 czerwca czy do 31 grudnia
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2002 r.) oraz jej warunki (czy b´dà górne limity wartoÊci, czy b´dà

op∏aty, czy banki b´dà jednakowo traktowaç klientów w∏asnych

i cudzych) sà zró˝nicowane w zale˝noÊci od kraju. Na przyk∏ad ban-

ki hiszpaƒskie prowadzà wymian´ peset na euro dla wszystkich

osób, bez op∏at i ograniczeƒ iloÊciowych, do koƒca czerwca 2002 r.

Podobnie jest we Francji. Banki austriackie prowadzà wymian´ szy-

lingów na euro bez op∏at i ograniczeƒ tylko do 28 lutego 2002 r. i to

tylko w stosunku do w∏asnych klientów. Dla klientów innych ban-

ków powy˝ej 50.000 ATS sà stosowane op∏aty. Ewentualna wymia-

na po 28 lutego 2002 r. zale˝y od decyzji danego banku. Podobnie

jest w Niemczech, przy czym niektóre niemieckie banki zapowie-

dzia∏y, ˝e b´dà prowadziç wymian´ wy∏àcznie dla swych klientów.

W takim przypadku polski turysta, chcàcy wymieniç swoje marki

na euro, nie zostanie obs∏u˝ony.

• Po 2002 r. wymian´ b´dà prowadzi∏y ju˝ tylko oddzia∏y banków

centralnych. Wymiana ta b´dzie si´ odbywaç bez op∏at i ograniczeƒ

iloÊciowych. Jej czas b´dzie zró˝nicowany w zale˝noÊci od kraju,

i tak np. banki centralne Niemiec, Austrii i Hiszpanii b´dà wymie-

niaç swoje narodowe banknoty i monety bezterminowo, holender-

ski bank centralny – banknoty przez 30 lat, monety przez 5 lat, w∏o-

ski bank centralny – banknoty i monety przez 10 lat, francuski bank

centralny – banknoty przez 10 lat, monety przez 3 lata. 

• Od 1 stycznia 2002 r. mo˝liwe jest wyp∏acanie banknotów euro

z bankomatów na terenie UGW. 

• Nale˝y pami´taç, ˝e na obszarze UGW na euro zosta∏y przestawio-

ne tak˝e wszystkie urzàdzenia wrzutowe (automaty sprzedajàce na-

poje, s∏odycze, bilety do Êrodków komunikacji, losy loteryjne itp.).

Poczàwszy od 1 stycznia 2002 r. automaty akceptujà jedynie mone-

ty euro, tj. centy oraz 1 i 2 euro. Równie˝ w tym przypadku najod-

leglejszà datà granicznà dla pos∏ugiwania si´ narodowym bilonem

w strefie euro jest 28 lutego 2002 r. Pojawienie si´ euro niczego nie

zmienia w praktyce pos∏ugiwania si´ kartami p∏atniczymi. Wszyscy

wystawcy kart dostosowali swe systemy do nowej waluty.

• Przy p∏aceniu w okresie 1 stycznia – 28 lutego 2002 r. banknotami

i monetami narodowymi reszta b´dzie wydawana wy∏àcznie w euro.
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Euro polskà walutà 

Zgodnie z Traktatem z Maastricht, wszystkie kraje cz∏onkowskie UE

powinny docelowo wejÊç w sk∏ad unii walutowej (wyjàtkiem sà Wiel-

ka Brytania i Dania, które zdo∏a∏y w Traktacie wynegocjowaç mo˝li-

woÊç wyboru). Warunkiem cz∏onkostwa w UGW jest spe∏nienie

wszystkich kryteriów zbie˝noÊci. Oznacza to, ˝e tak˝e Polska musi byç

przygotowana na wejÊcie do strefy euro, a wi´c zastàpienie z∏otego

wspólnà walutà europejskà. Uczestnictwo Polski w UGW le˝y w stra-

tegicznym interesie naszego kraju. Oznaczaç b´dzie bowiem pe∏niejsze

w∏àczenie si´ w struktury gospodarcze UE, a dzi´ki temu zdrowà i sta-

bilnà gospodark´ rynkowà, cechujàcà si´ niskà inflacjà, niskimi stopami

procentowymi, równowagà bud˝etowà paƒstwa, rozsàdnymi rozmiara-

mi d∏ugu publicznego. Niska inflacja oraz niskie stopy procentowe to

z kolei niezb´dne warunki trwa∏ego wzrostu gospodarczego.

Sprawà otwartà jest moment zastàpienia polskiej z∏otówki przez euro.

JeÊli wziàç pod uwag´ obecne stanowisko EBC i Komisji Europejskiej

w sprawie poszerzania unii walutowej o kraje kandydujàce do UE, to

nie b´dzie to mo˝liwe wczeÊniej ni˝ dwa lata po uzyskaniu cz∏onko-

stwa w UE. Taki minimalny okres jest wymagany dla uczestnictwa wa-

luty kraju aspirujàcego do UGW w mechanizmie kursowym UE, zwa-

nym ERM II. Instytucje wspólnotowe zwracajà przy tym uwag´, ˝e

cz∏onkostwo w UE nie oznacza automatycznego udzia∏u w ERM II –

decydowaç tu b´dà przes∏anki ekonomiczne. Nale˝y si´ wi´c liczyç

z ewentualnoÊcià, ˝e polska waluta wesz∏aby do wspólnotowego „w´-

˝a walutowego” (dopuszczalne pasmo wahaƒ w stosunku do kursu

centralnego ±15%) dopiero po up∏ywie np. roku od daty przyj´cia

do UE. Europejski Bank Centralny i Komisja Europejska odradzajà

zresztà krajom kandydackim zbytni poÊpiech w przyjmowaniu euro,

bowiem wspólna waluta oznaczaç b´dzie rezygnacj´ z samodzielnej

polityki stóp procentowych. Taka samodzielnoÊç mo˝e byç jeszcze po-

trzebna w pierwszych latach cz∏onkostwa w UE, w celu ∏agodzenia

skutków dostosowania polskiej gospodarki do wspólnotowych stan-

dardów. Bioràc to pod uwag´, mo˝na zaryzykowaç nakreÊlenie nast´-

pujàcego scenariusza:

– wejÊcie Polski do UE – 1.01.2004 r.,

– wejÊcie polskiego z∏otego do ERM II – 1.01.2005 r.,
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– ocena polskiej gospodarki pod kàtem spe∏nienia kryteriów zbie˝no-

Êci (na podstawie danych za 2006 r.) i decyzja o zakwalifikowaniu

Polski do UGW (po∏àczona z ustaleniem sztywnego kursu z∏otego

do euro) – po∏owa 2007 r.,

– wejÊcie Polski do UGW, pojawienie si´ w Polsce euro w obiegu bez-

gotówkowym równolegle ze z∏otym (swoboda wyboru pos∏ugiwania

si´ nowà lub starà walutà) – 1.01.2008 r.,

– rok – dwa lata okresu przejÊciowego, w którym w obiegu bezgotów-

kowym b´dà obok siebie funkcjonowaç euro i z∏oty,

– koniec okresu przejÊciowego, definitywne zastàpienie z∏otego przez

euro w obrocie bezgotówkowym oraz pojawienie si´ w obiegu euro

gotówkowego, równolegle z gotówkowym z∏otym – 1.01.2009 r. lub

1.01.2010 r.,

– dwa miesiàce równoleg∏ego obiegu banknotów i monet euro oraz

banknotów i monet z∏otego,

– ostateczne zastàpienie z∏otego przez euro w obrocie gotówkowym –

1.03.2009 r. lub 1.03.2010 r. 

Jak widzimy, perspektywa rozstania si´ z rodzimà walutà nie jest a˝ tak

odleg∏a. Przygotowania do wprowadzenia euro w Polsce b´dà musia∏y

si´ zaczàç ze sporym wyprzedzeniem, b´dà bowiem wymaga∏y sporego

wysi∏ku legislacyjnego, organizacyjnego, informatycznego. Po to, by

w euro mog∏y byç naliczane i wyp∏acane wynagrodzenia, emerytury

i renty, stypendia, zasi∏ki, podatki, ubezpieczenia, wszelkiego rodzaju

op∏aty itp., by w euro mog∏a byç prowadzona ksi´gowoÊç i sprawoz-

dawczoÊç, by wszystkie ceny by∏y wyra˝one w euro, by euro mo˝na

by∏o podejmowaç z bankomatów, by monety euro nadawa∏y si´ do wszel-

kich aparatów wrzutowych itd., trzeba b´dzie przestawiç na nowà 

walut´ ca∏à polskà gospodark´. B´dziemy na szcz´Êcie dysponowali do-

Êwiadczeniem co najmniej 12 krajów, które przed nami przeprowadzi-

∏y t´ skomplikowanà operacj´. 
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