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O pó∏nocy z 31 grudnia 2001 r. na 1 stycznia

2002 r. w 12 krajach Unii Europejskiej

do obiegu wesz∏y banknoty i monety euro.

Od tej chwili w 12 krajach zamieszka∏ych przez

ponad 300 milionów ludzi p∏aci si´ eurogotów-

kà. Europa po raz pierwszy w historii ma swój

wspólny pieniàdz. „To poczàtek nowego roz-

dzia∏u w historii Europy” – powiedzia∏ Roma-

no Prodi, szef Komisji Europejskiej. Jego zdaniem, od tego momen-

tu Unia Europejska b´dzie mia∏a dla jej mieszkaƒców konkretny,

namacalny i zrozumia∏y charakter. Do strefy euro – w istocie z w∏a-

snego wyboru – nie przystàpi∏y na razie 3 kraje, które sà cz∏onka-

mi UE (Dania, Szwecja i Wielka Brytania). Olbrzymie zaintereso-

wanie znalezieniem si´ w strefie euro wykazujà kraje kandydujàce

do Unii Europejskiej, a wÊród nich i Polska. Nale˝y wi´c uwa˝aç,

˝e w niedalekiej perspektywie strefa euro znacznie si´ powi´kszy.

Prezes Europejskiego Banku Centralnego, Wim Duisenberg apelo-

wa∏ do tych 3 paƒstw o przystàpienie do strefy euro, a szef Komisji

Europejskiej podkreÊla∏ wobec krajów kandydackich, ˝e euro nie

stanie si´ barierà w do∏àczaniu do najbardziej rozwini´tych paƒstw

kontynentu. Wobec krajów tych nie b´dzie ˝adnej dyskryminacji –

zapewni∏ Prodi – a kryteria ich przyj´cia do strefy euro b´dà takie

same.

Istota i geneza wspólnego pieniàdza europejskiego

Jak dosz∏o do tej najwi´kszej w historii operacji unifikujàcej system

monetarny na olbrzymim obszarze gospodarczym Starego Konty-

nentu, rozciàgajàcym si´ od pó∏nocnych kraƒców Finlandii do po∏u-

dniowych brzegów Sycylii i od wschodnich granic Grecji do wybrze-

˝y Portugalii i Irlandii na zachodzie?

europa ma wspólnà gotówk´

Zbigniew J. Marski

Narodowy Bank Polski
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Kalendarium dzia∏aƒ i zdarzeƒ, które doprowadzi∏y do fina∏u,

jakiego staliÊmy si´ Êwiadkami, jest niezwykle d∏ugie i samo w sobie

mog∏oby staç si´ przedmiotem bardzo obszernego opracowania.

Uj´cie niniejszego tematu pozwala na zaakcentowanie tylko niektó-

rych wa˝niejszych kroków na drodze gospodarczej i monetarnej in-

tegracji Europy.

Próby gospodarczego jednoczenia wspó∏czesnej Europy rozpocz´∏y

si´ nied∏ugo po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej. W 1950 r. by∏y

francuski premier Robert Schuman zaproponowa∏ po∏àczenie euro-

pejskich zasobów w´gla i stali, a w 1951 r. Belgia, Francja, Holan-

dia, Luksemburg, Niemcy i W∏ochy podpisa∏y w Pary˝u traktat

o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty W´gla i Stali. Wspomnia-

na „szóstka” 25 marca 1957 r. podpisa∏a w Rzymie Traktat o Euro-

pejskiej Wspólnocie Gospodarczej (EWG) i Traktat o Europejskiej

Wspólnocie Energii Atomowej (Euratom). W ciàgu nast´pnego, bli-

sko trzydziestoletniego okresu przyj´to do wspólnoty Dani´, Irlan-

di´, Wielkà Brytani´, Grecj´, Hiszpani´ i Portugali´. W 1986 r. by-

∏a wi´c ju˝ „dwunastka”, czego symbolicznym wyrazem sta∏ si´

kràg z∏o˝ony z 12 z∏otych gwiazd na ciemnoniebieskim tle flagi b´-

dàcej znakiem jednoczàcej si´ Europy. Nawiasem mówiàc, nieco

póêniej, chyba dla podkreÊlenia szczególnej roli tej grupy 12

paƒstw, postanowiono o zachowaniu tradycyjnej iloÊci gwiazd

na fladze Europy bez wzgl´du na dalsze przyj´cia nowych paƒstw

do sk∏adu wspólnoty. 

W 1988 r. Przewodniczàcy Komisji Europejskiej Jacques Delors rozpo-

czà∏ prace nad projektem wprowadzenia wspólnej waluty. Ich efektem

by∏ tzw. Raport Delorsa, który okreÊli∏ wst´pnà koncepcj´ i etapy doj-

Êcia do unii walutowej.

W 1992 r. w holenderskim miasteczku Maastricht podpisano Traktat

o Unii Europejskiej (UE). Ustanowi∏ on dla paƒstw cz∏onkowskich

UE i w jej obr´bie zasady utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej

(UGW, ang. EMU – Economic and Monetary Union). Traktat ten

wszed∏ w ˝ycie w roku nast´pnym i da∏ poczàtek europejskiemu ryn-

kowi wewn´trznemu, okreÊlajàcemu swobodny ruch towarów,

us∏ug, osób i kapita∏u. Z tych wzgl´dów okreÊlany jest tak˝e jako

traktat, który da∏ poczàtek europejskiemu rynkowi wewn´trznemu

czterech wolnoÊci.
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W 1995 r. do Unii Europejskiej przyj´to Austri´, Finlandi´ i Szwecj´.

Od tego czasu kraje zjednoczonej Europy zacz´to okreÊlaç mianem

„pi´tnastki”. W tym samym roku Rada Europejska podczas grudnio-

wego szczytu w Madrycie podj´∏a te˝ decyzj´ o nadaniu wspólnej i jed-

nolitej walucie europejskiej nazwy e u r o; uzgodniono, ˝e podstawo-

wa jednostka tej waluty b´dzie si´ dzieli∏a na 100 centów. Ustalono

równie˝, ˝e b´dzie si´ ona opieraç si´ na u˝ywanej wówczas jednostce

rozliczeniowej ECU, b´dàcej ówczesnym koszykiem walutowym.

OkreÊlono tak˝e podstawowe zasady wprowadzenia euro, takie jak

czas, Êrodki i kompetencje. 

W Traktacie ustalono, ˝e podstawà przyj´cia paƒstw-cz∏onków UE

do sk∏adu Unii Gospodarczej i Walutowej b´dzie trwa∏e spe∏nienie tzw.

kryteriów zbie˝noÊci gospodarczej (konwergencji), które okreÊlono w od-

powiednich protoko∏ach do Traktatu. W istocie by∏o to wyznaczenie pi´-

ciu parametrów ekonomicznych, których spe∏nienie dawa∏o przepustk´

do „gospodarczej ekstraklasy” paƒstw UE. Kryteria te okreÊlono jak ni˝ej:

• inflacja nie wy˝sza ni˝ o 1,5 pkt. proc. od Êredniej stopy inflacji

w 3 krajach UE majàcych najni˝szà inflacj´,

• d∏ugookresowe stopy procentowe najwy˝ej o 2 pkt. proc. wy˝sze

od Êredniej dla 3 paƒstw UE o najni˝szej inflacji,

• stabilny kurs walutowy; waluta nie mo˝e byç dewaluowana w ciàgu

co najmniej ostatnich 2 lat przed dokonaniem oceny, a wahania kur-

su muszà utrzymywaç si´ w przedziale przewidzianym przez tzw.

mechanizm kursowy (Exchange Rate Mechanism – ERM),

• deficyt bud˝etowy nie wi´kszy ni˝ 3% PKB,

• d∏ug publiczny nie przekraczajàcy 60% PKB.

Poza wymienionymi kryteriami mierzalnymi liczbowo za niezb´dne

i oczywiste kryterium powszechnie uwa˝a si´ niezale˝noÊç banku cen-

tralnego. 

W maju 1998 r. szefowie paƒstw i rzàdów „Pi´tnastki” podj´li decyzj´

o w∏àczeniu do Unii Gospodarczej i Walutowej 11 paƒstw – cz∏onków

UE, które tym samym sta∏y si´ cz∏onkami – za∏o˝ycielami UGW 
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(Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luk-

semburg, Niemcy, Portugalia i W∏ochy). Przywódcy „Pi´tnastki” uznali

zatem, ˝e paƒstwa te osiàgn´∏y wystarczajàcy poziom trwa∏ej zbie˝no-

Êci gospodarczej i spe∏ni∏y wyznaczone warunki konieczne do wprowa-

dzenia jednolitej waluty europejskiej. Co do pozosta∏ych 4 paƒstw

uznano, ˝e kryteriów zbie˝noÊci nie zdo∏a∏y spe∏niç Grecja i Szwecja,

natomiast Wielka Brytania i Dania na mocy Traktatu zosta∏y obj´te wy-

∏àczeniem, umo˝liwiajàcym im nieuczestniczenie w UGW od poczàtku.

Paƒstwa te majà jednak mo˝liwoÊç przystàpienia do UGW póêniej.

Kolejnà bardzo wa˝nà datà by∏ 1 stycznia 1999 r. Z tym dniem usta-

lono sztywnà relacj´ wymiennà walut narodowych paƒstw przyj´tych

do UGW i euro (tzw. nieodwo∏alne kursy wymiany). Tym samym

do obiegu bezgotówkowego zosta∏a wprowadzona jednolita europejska

waluta euro, która mog∏a funkcjonowaç w nim równolegle z walutami

narodowymi. Mo˝na powiedzieç, ˝e na obszarze 11 spoÊród 15 krajów

Unii Europejskiej zacz´∏a funkcjonowaç unia walutowa. Nale˝y

przy tym pami´taç, ˝e madrycki szczyt Rady Europejskiej w grudniu

1995 r. przyjà∏ zasad´ „braku przymusu” oraz „braku zakazu” (no com-

pulsion, no prohibition) w stosowaniu euro jako pieniàdza bezgotówko-

wego w okresie przejÊciowym od poczàtku 1999 r. do koƒca 2001 r. Za-

sada ta oznacza∏a pe∏nà swobod´ wyboru waluty, w której mia∏yby byç

dokonywane rozliczenia: w zale˝noÊci od uzgodnieƒ mi´dzy stronami,

w walutach narodowych lub ju˝ w euro.

Z dniem 1 stycznia 2001 r., po ponownej ocenie wype∏nienia ustalo-

nych kryteriów zbie˝noÊci gospodarczej na podstawie osiàgni´tych

przez Grecj´ w 1999 r. wyników ekonomicznych, kraj ten zosta∏ przy-

j´ty do UGW.

Rok 2002 to ostatni etap wdra˝ania Unii Gospodarczej i Walutowej.

Zosta∏ on zwieƒczony wprowadzeniem do obiegu pieniàdza gotówko-

wego w fizycznej postaci monet i banknotów nominowanych w euro,

nadaniem im statusu jedynego prawnego Êrodka p∏atniczego z jedno-

czesnym wycofaniem z obiegu dotychczasowych narodowych znaków

pieni´˝nych i utratà przez nie statusu prawnych Êrodków p∏atni-

czych. Operacja ta rozpocz´∏a si´ na obszarze 12 paƒstw UGW 

1 stycznia 2002 r., a dwa miesiàce póêniej – 28 lutego 2002 r. –

ostatnie paƒstwa strefy euro wycofa∏y ostatecznie z obiegu gotówko-

wego swoje dotychczasowe waluty narodowe. Okres równoleg∏ego
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funkcjonowania w obiegu gotówkowym starych znaków pieni´˝nych

w walutach narodowych z nowymi monetami i banknotami euro by∏

wi´c relatywnie krótki. Warto wspomnieç, ˝e pierwotnie zak∏adano,

i˝ okres ten b´dzie móg∏ wynosiç maksymalnie 6 miesi´cy (do 30

czerwca 2002 r.), przy czym poszczególne paƒstwa cz∏onkowskie

UGW mog∏yby go skracaç. Dà˝àc do zmniejszenia negatywnych skut-

ków podwójnego obiegu walut narodowych i euro oraz skrócenia

okresu ich trwania, paƒstwa UGW ostatecznie uzna∏y, i˝ nie powi-

nien byç on d∏u˝szy ni˝ 2 miesiàce. Spodziewane negatywne skutki

podwójnego obiegu to przede wszystkim niewygoda, spowodowa-

na koniecznoÊcià ciàg∏ego wzajemnego przeliczania wartoÊci wyra˝o-

nych w starym i nowym pieniàdzu wed∏ug niedziesi´tnych relacji, co

zasadniczo ró˝ni∏o t´ operacj´ od innych wczeÊniejszych reform 

pieni´˝nych o charakterze denominacyjnym i praktycznie uniemo˝li-

wia∏o dokonywanie szybkich, pami´ciowych przeliczeƒ. Ponadto

skrócenie tego k∏opotliwego okresu zmusza∏o wszystkie struktury fi-

nansowe, bankowe i administracyjne, jak równie˝ spo∏eczeƒstwo

do szybszego opanowania i przyswojenia sobie nowej skali cen i war-

toÊci wyra˝anej w nowej jednolitej walucie europejskiej.

Z tego pobie˝nego zarysu zdarzeƒ i dzia∏aƒ, które doprowadzi∏y

do utworzenia wspólnej waluty europejskiej wynika, ˝e rodowód eu-

ro tkwi g∏´boko swymi korzeniami w ECU, a wi´c w okresie poprze-

dzajàcym Maastricht. ECU by∏o koszykiem walut, sk∏adajàcym si´

z okreÊlonej iloÊci walut 12 krajów wchodzàcych do Unii Europej-

skiej
1
. IloÊç wchodzàcych do koszyka jednostek poszczególnych 12 wa-

lut narodowych wynika∏a z roli gospodarek tych krajów w UE. Rol´ t´

okreÊla∏ udzia∏ danego kraju w produkcie wewn´trznym brutto ca∏ej

UE oraz w handlu wewnàtrz tej struktury gospodarczej. Najwi´kszà

wag´2 w ECU mia∏a marka niemiecka (oko∏o 32,4%) i frank francuski

(20,6%) oraz kolejno nast´pujàce waluty: funt brytyjski (11,1%), gul-

den holenderski (10,1%), frank belgijski (8,3%), lir w∏oski (8,0%), pe-

seta hiszpaƒska (4,2%), korona duƒska (2,7%), funt irlandzki (1,1%).

Najmniejszà wag´, tj. poni˝ej jednego procenta, mia∏y: portugalskie

eskudo (0,7%), drachma grecka (0,5%) i frank luksemburski (0,3%).

Narodowy Bank Polski

1 Chodzi o Belgi´, Dani´, Francj´, Grecj´, Hiszpani´, Holandi´, Irlandi´, Luksemburg, Niemcy,
Portugali´, Wielkà Brytani´ i W∏ochy,  a wi´c kraje, które wchodzi∏y w sk∏ad UE w czasie
ustanowienia ECU (nie nale˝y myliç z 12 krajami – cz∏onkami UGW).

2 Wed∏ug „Ecustat”  nr 2/1997, s. 58 i 59.
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ECU by∏o sposobem wyra˝ania zobowiàzaƒ oraz sposobem rejestracji

p∏atnoÊci w systemie bankowym (przynajmniej w niektórych bankach).

By∏a to wi´c europejska jednostka przeliczeniowa, przy czym jej praw-

nà istotà by∏o to, ˝e wyra˝a∏a ona proporcje mi´dzy walutami krajów

wchodzàcych ówczeÊnie w sk∏ad UE. Trzeba natomiast podkreÊliç, ˝e

ECU nigdy nie funkcjonowa∏o w obiegu gotówkowym. Nie by∏o nomi-

nowanych w ECU monet i banknotów
3
.

Euro jako jednolita waluta europejska, która z dniem 1 stycznia

1999 r. zosta∏a wprowadzona do rozliczeƒ bezgotówkowych – zast´-

pujàc w stosunku 1 : 1 ECU. Przej´∏a ona poprzez mechanizm nie-

odwo∏alnego usztywnienia kursów mi´dzy walutami narodowymi

wszelkie proporcje i odniesienia mi´dzywalutowe, które istnia∏y

w ostatnim dniu funkcjonowania ECU. Wprowadzenie trzy lata póê-

niej euro do obiegu gotówkowego powiela∏o te relacje i odniesienia

z prze∏omu 1998 i 1999 r.

Obieg wspólnej gotówki europejskiej

Na madryckim szczycie Rady Europejskiej w zwiàzku z wprowadze-

niem jednolitej waluty dokonano wst´pnego podzia∏u zadaƒ, kompe-

tencji i odpowiedzialnoÊci w zakresie urzeczywistniania UGW. Scena-

riusz madrycki przewidywa∏ ogólny podzia∏ ról w aspekcie organizacji

obiegu przysz∏ego europejskiego pieniàdza gotówkowego (przygoto-

wanie nowych banknotów i monet, wprowadzenie ich do obiegu, wy-

cofanie z obiegu dotychczasowych walut narodowych). To w∏aÊnie

trzyletni okres funkcjonowania euro bezgotówkowego (1999-2001)

zosta∏ wykorzystany w znacznej mierze do realizacji tych dzia∏aƒ, któ-

re mia∏y zaowocowaç powstaniem nowego, jednolitego pieniàdza euro-

pejskiego w postaci gotówkowej. 

SpoÊród najwa˝niejszych zadaƒ, które mia∏y zapewniç wprowadzenie

eurogotówki do obiegu (b´dàcych jednoczeÊnie w gestii wysokiego

szczebla decyzyjnego, tj. Europejskiego Banku Centralnego, Komisji

Europejskiej i Rady Unii Europejskiej), nale˝a∏oby wymieniç przede

wszystkim:

3 Wyjàtkiem by∏y nominowane w ECU (emitowane w latach osiemdziesiàtych, w bardzo niewielkich
iloÊciach) z∏ote i srebrne monety do celów kolekcjonerskich.



– dzia∏ania legislacyjne dotyczàce wprowadzenia do obiegu monet

i banknotów euro, 

– zatwierdzenie wzorów banknotów i monet euro,

– zatwierdzenie ich parametrów technicznych, 

– zapewnienie wysokiego standardu zabezpieczenia eurogotówki

przed fa∏szerstwami.

Wypada tak˝e podkreÊliç, ˝e powodzenie realizacji zadaƒ dotyczàcych

obiegu gotówki wiàza∏o si´ mocno z innymi bardzo wa˝nymi dzia∏a-

niami wymienionych gremiów kierujàcych UE i UGW, o szerszym

i bardziej ogólnym znaczeniu dla ca∏oÊci operacji integracyjnej, ale

majàcych tak˝e niezwykle wa˝ne znaczenie dla gotówkowego aspektu

integracji. Nale˝y tu wskazaç na co najmniej dwa dzia∏ania: decyzj´,

które paƒstwa przystàpià do UGW i przyjmà jednolità walut´, oraz

og∏oszenie nieodwo∏alnych kursów wymiany mi´dzy euro i walutami

narodowymi. 

Dzia∏ania legislacyjne

Regulacje dotyczàce prawnego statusu euro oraz zasady jego wprowa-

dzenia do obiegu (w tym tak˝e w postaci gotówkowej) okreÊlono 

w latach 1997-1998 w trzech najwa˝niejszych rozporzàdzeniach Rady

Europejskiej:

• Nr 1103 z 17 czerwca 1997 r. w sprawie niektórych postanowieƒ

dotyczàcych wprowadzenia euro,

• Nr 974 z 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro,

• Nr 2866 z 31 grudnia 1998 r. w sprawie kursów wymiany mi´dzy

euro i walutami paƒstw cz∏onkowskich przyjmujàcych euro.

Wprawdzie wymienione regulacje nie wymaga∏y ich wprowadzenia

do prawa krajowego, jednak poszczególne kraje Eurolandu wyda∏y kra-

jowe akty prawne na temat euro bàdê znowelizowa∏y istniejàce. Uregu-

lowano w nich m.in. takie sprawy, jak d∏ugoÊç okresu podwójnego

36

Europa ma wspólnà gotówk´

Narodowy Bank Polski



obiegu dotychczasowej gotówki narodowej i eurogotówki oraz zasady

wymiany narodowych znaków pieni´˝nych na euro
4
.

Ponadto, w listopadzie 1999 r. w Turku podczas spotkania Rady Mi-

nistrów Gospodarki i Finansów (Ecofin Council) przyj´to wspólnà

deklaracj´ w sprawie wprowadzenia banknotów i monet euro. Na jej

podstawie paƒstwa zakwalifikowane do UGW opracowa∏y tzw. naro-

dowe plany przejÊcia na euro, których wspólnà cechà sta∏ si´ podzia∏

na trzy fazy
5
:

• faz´ przygotowawcza (przed 1 stycznia 2002 r.), obejmujàcà m.in.

kampani´ informacyjnà oraz wczeÊniejsze zaopatrzenie niektórych

podmiotów w eurogotówk´,

• faz´ podwójnego obiegu dotychczasowych, narodowych znaków

pieni´˝nych oraz wprowadzanych banknotów i monet euro (naj-

póêniej do 28 lutego 2002 r.),

• faz´ koƒcowà – po utracie przez waluty narodowe statusu prawne-

go Êrodka p∏atniczego.

Banknoty

Grafika i wyglàd banknotów euro by∏y przedmiotem og∏oszonego

konkursu, w którym uczestniczyli projektanci rekomendowani

przez 14 europejskich banków centralnych. WczeÊniej uzgodniono,

˝e banknoty powinny symbolicznie prezentowaç dziedzictwo kultu-

rowe i dorobek cywilizacyjny Europy na przestrzeni jej dziejów. Wy-

brano projekt Roberta Kaliny z Narodowego Banku Austrii. Bank-

noty przedstawiajà elementy architektoniczne z siedmiu ró˝nych

epok i stylów Europy – od antyku poczynajàc, a na wspó∏czesnej ar-

chitekturze koƒczàc. Na przedniej stronie zaprezentowano bramy

i okna, symbolizujàce otwartoÊç i wspó∏prac´, natomiast na stronie

odwrotnej autor umieÊci∏ mosty jako symbol komunikacji i ∏àczno-

Êci mi´dzy ludêmi i narodami. Ponadto na tej stronie znajduje si´
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konturowa mapa Europy. Banknoty majà jednakowy wyglàd (w ra-

mach danego nomina∏u) niezale˝nie od kraju faktycznego ich wpro-

wadzenia do obiegu i drukarni, w której zosta∏y wydrukowane. Ich

wzory ponadto zawierajà: nazw´ waluty EURO (w alfabecie ∏aciƒ-

skim) i ΕΥΡΩ (w alfabecie greckim), inicja∏y Europejskiego Banku

Centralnego, symbol UE w postaci flagi z okr´giem sk∏adajàcym si´

z 12 gwiazd i podpis Prezesa EBC. Dla ciàgu banknotów przyj´to 

7 nomina∏ów o wartoÊciach: 500, 200, 100, 50, 20, 10 i 5 euro. Wy-

miary banknotów sà zró˝nicowane – tym wi´ksze im wy˝szy jest

nomina∏. Ka˝dy nomina∏ ma swój odr´bny dominujàcy kolor.

Monety

W przeciwieƒstwie do banknotów, które sà jednakowe niezale˝nie

od miejsca druku, emisji i obiegu, monety majà jednà stron´ wspólnà

(awers) i drugà tzw. narodowà (rewers). Strona wspólna jest symbo-

lem europejskiej integracji i jednoÊci, a strona narodowa pozwala

na zachowanie i uwypuklenie pewnych odr´bnoÊci i tradycji narodo-

wych. S∏u˝y wi´c – poprzez niczym nieograniczony, ponadgraniczny

przep∏yw monet – pe∏niejszemu wzajemnemu poznaniu i akceptacji

mi´dzy narodami zamieszkujàcymi paƒstwa cz∏onkowskie strefy euro.

Ka˝da moneta – bez wzgl´du na stron´ narodowà – jest prawnym Êrod-

kiem p∏atniczym w ca∏ej strefie euro, a nie tylko w paƒstwie, którego

symbole graficzne sà wyt∏oczone na jej rewersie. Autorem projektu

awersu monet (strony wspólnej) jest Luc Luycx z Królewskiej Menni-

cy Belgijskiej. Na wszystkich awersach umieszczone sà du˝e cyfry

oznaczajàce nomina∏ oraz geograficzny zarys obszaru UE (w jednym

z trzech wariantów graficznych) umiejscowiony poÊród 12 gwiazd. Re-

wersy monet (strony narodowe) by∏y zaprojektowane w poszczegól-

nych paƒstwach strefy euro. W tym przypadku rozwiàzania sà doÊç

zró˝nicowane (ten sam motyw narodowy dla wszystkich nomina∏ów,

ró˝ne motywy dla grup nomina∏owych oraz odmienne motywy dla ka˝-

dego nomina∏u).

Ciàg monet sk∏ada si´ z 8 nomina∏ów o nast´pujàcych wartoÊciach:

2 euro, 1 euro oraz 50, 20, 10, 5 centów, 2 centy i 1 cent. Dwa najwy˝-

sze nomina∏y zosta∏y wykonane z krà˝ków o dwukolorowych stopach

(srebrzysty i ˝ó∏ty), monety o Êredniej wartoÊci nominalnej, tj. od 50

do 10 centów, sà wykonane ze stopu o ˝ó∏tym kolorze, a najni˝sze no-
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mina∏y: 5 centów, 2 centy i 1 cent, sà koloru miedzianego. Oprócz

zró˝nicowania kolorów monety o ró˝nych nomina∏ach ró˝nià si´ oczy-

wiÊcie Êrednicà i wagà. Przyj´to (z drobnymi odst´pstwami) ogólnà

zasad´, ˝e im ci´˝sza jest moneta, tym wi´kszy ma nomina∏. Najwi´k-

szà i najci´˝szà monetà jest 2 euro, a najmniejszà i najl˝ejszà 1 cent.

Mimo ró˝nych rewersów monet euro Êrednica, gruboÊç, stop i waga

monet o tych samych nomina∏ach sà jednakowe. Chodzi∏o przecie˝

o zapewnienie ca∏kowitej powszechnoÊci i uniwersalnoÊci ich stoso-

wania w ca∏ej strefie pomimo zró˝nicowania stron narodowych. Przy-

k∏adowo – dzi´ki spe∏nieniu tego warunku – 50-centówka „grecka” ma

te same parametry fizyczne, co 50-centówka „francuska”. Wszystkie

monety sà okràg∏e, z wyjàtkiem 20-centowej, która ma kszta∏t tzw.

kwiatu hiszpaƒskiego (okràg∏a z siedmioma regularnymi wg∏´bienia-

mi na obwodzie).

Zachowana zosta∏a te˝ tradycja emitowania monet okolicznoÊciowych.

Sà one formalnie prawnym Êrodkiem p∏atniczym, lecz w istocie ich

g∏ównym przeznaczeniem jest zaspokajanie potrzeb kolekcjonerskich,

a w powszechnym obiegu gotówki praktycznie nie biorà udzia∏u. Kraje

cz∏onkowskie UGW mogà emitowaç tego rodzaju monety pod warun-

kiem stosowania si´ do przyj´tych i ogólnie obowiàzujàcych zasad,

spoÊród których jako najwa˝niejsze nale˝a∏oby wymieniç:

• na monecie kolekcjonerskiej powinno znajdowaç si´ okreÊlenie

„euro” lub „eurocent” bàdê te˝ jej wzór powinien byç podobny

do przyj´tego dla wspólnej strony (awersu) monet euro przezna-

czonych do powszechnego obiegu,

• wartoÊç nominalna oraz wizerunki monet kolekcjonerskich powin-

ny ró˝niç si´ od nomina∏ów i wizerunków na monetach euro po-

wszechnego obiegu,

• monety kolekcjonerskie powinny wyraênie si´ ró˝niç od monet eu-

ro powszechnego obiegu przynajmniej dwiema spoÊród trzech cech,

do których zaliczono: kolor, Êrednic´ i gruboÊç. 

Inne cechy monet kolekcjonerskich euro (w szczególnoÊci ich tematy-

ka, parametry techniczne, wielkoÊç emisji i ceny sprzeda˝y) nie sà

w istocie niczym ograniczane, pod warunkiem dostosowania si´ do za-

sad wy˝ej podanych.

Narodowy Bank Polski



Zabezpieczenie przed fa∏szerstwami

Zabezpieczenie znaków pieni´˝nych przed fa∏szowaniem powinno

byç adekwatne do stopnia zagro˝enia fa∏szerstwami. Nale˝y wi´c

na wst´pie podkreÊliç, ˝e zagro˝enie w tym wzgl´dzie dla monet

jest niewspó∏miernie mniejsze ni˝ w przypadku banknotów. Wypada

zaczàç od tego, ˝e ju˝ dla emitenta zysk p∏ynàcy z emisji banknotów

jest znacznie wi´kszy, ani˝eli zysk z emitowania monet. Wynika to

z prostego porównania kosztów produkcji monet i banknotów oraz

ich wartoÊci nominalnej, wed∏ug której sà wprowadzane do obiegu.

Rzecz jasna, w miar´ wzrostu wartoÊci nominalnej znaków pieni´˝-

nych korzyÊci p∏ynàce z ich emisji rosnà ponadproporcjonalnie. Tak

wi´c w przypadku banknotów, bioràc oczywiÊcie pod uwag´ zró˝ni-

cowanie ich nomina∏ów, Êredni poziom zysku emisyjnego jest 

wielokrotnie wi´kszy ni˝ w przypadku monet. Prawid∏owoÊç ta wy-

st´puje równie˝ przy produkcji falsyfikatów znaków pieni´˝nych.

Jednostkowy koszt „produkcji” znaku pieni´˝nego przez fa∏szerza

jest ponadto na ogó∏ wi´kszy, z powodu jej znacznie mniejszej ska-

li, ani˝eli koszt w przypadku wielkoprzemys∏owej, zautomatyzowa-

nej linii u legalnego producenta znaków pieni´˝nych. JednoczeÊnie

wartoÊç nominalna, wed∏ug której znak pieni´˝ny jest wprowadza-

ny do obiegu, dla konkretnego nomina∏u jest wielkoÊcià sta∏à – nie-

zale˝nie od tego, czy wprowadza go bank, czy fa∏szerz. W tej sytu-

acji fa∏szowanie monet o najni˝szych i Êrednich nomina∏ach jest

przewa˝nie nieop∏acalne, a fa∏szowanie monet wysokich nomina-

∏ów jest relatywnie ma∏o op∏acalne
6
. Stàd te˝ zagro˝enie monet 

fa∏szowaniem jest bez porównania mniejsze ni˝ banknotów. Dla 

zabezpieczenia monet przed fa∏szerstwami wystarczajà zatem

na ogó∏ mniej wyszukane i prostsze sposoby. W przypadku monet

bitych wspó∏czeÊnie, w tym tak˝e monet euro, dostateczne i wystar-

czajàce sposoby ich zabezpieczenia to sk∏ad stopu monetarnego, 

rodzaj obrze˝a monety (zàbkowane g´sto, rzadko, z przerwami,

g∏adkie), g∏´bokoÊç i wyrazistoÊç rzeêby powierzchni monety

(tzw. reliefu). Wszystkie te cechy sà dla fa∏szerzy trudne do do-

k∏adnego odwzorowania i stanowià na ogó∏ wystarczajàce zabez-

pieczenie monet. 
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Zupe∏nie inaczej nale˝y postrzegaç problematyk´ fa∏szowania bankno-

tów. W tym przypadku korzyÊci fa∏szerza i straty emitenta sà wielo-

krotnie wi´ksze. Zagro˝enie banknotów fa∏szerstwami jest zatem bar-

dzo du˝e – tym wi´ksze, im wi´kszy jest nomina∏ banknotu. Mimo ˝e

dla banknotów o najwy˝szych wartoÊciach nominalnych stosowane sà

najlepsze i najbardziej wyrafinowane zabezpieczenia, nic nie jest w sta-

nie ca∏kowicie zniech´ciç fa∏szerzy przed próbami naÊladownictwa.

Próby te mo˝na jedynie utrudniç i opóêniç. Poniewa˝ nie ma i przy-

puszczalnie nie b´dzie idealnych i ca∏kowicie skutecznych sposobów

zabezpieczania banknotów przed fa∏szerstwami, otwartà sprawà pozo-

staje potrzebny fa∏szerzom czas i wielkoÊç nak∏adów niezb´dnych

do pokonania tych zabezpieczeƒ, które sà najbardziej skomplikowane.

Równie˝ banknoty euro nie sà ca∏kowicie wolne od prób ich fa∏szowa-

nia, aczkolwiek wyposa˝ono je w najlepsze elementy zabezpieczenia,

które oferuje wspó∏czesna technika i technologia produkcji papieru

banknotowego oraz druku banknotów. Banknoty euro majà bardzo

zró˝nicowane zabezpieczenia, zarówno takie, które mo˝na zauwa˝yç

nieuzbrojonym okiem bàdê przez dotyk, jak i takie, które nale˝à

do wy˝szego poziomu, a przeznaczone sà dla kasjerów bankowych

i specjalistów - ekspertów. Z zabezpieczeƒ wymienionych w drugiej ko-

lejnoÊci mo˝na korzystaç przy u˝yciu specjalistycznego sprz´tu b´dàce-

go na wyposa˝eniu banków bàdê wi´kszych placówek handlowych (co

najmniej silnie powi´kszajàce lupy, lampy emitujàce ró˝ne promienio-

wanie poza pasmem promieniowania widzialnego i inne).

Ograniczajàc si´ do podstawowego poziomu zabezpieczeƒ banknotów

euro, czyli takich, z których mo˝e korzystaç zwyk∏y ich u˝ytkownik

(nie majàcy specjalistycznego sprz´tu), nale˝y wymieniç nast´pujàce:

– znak wodny (pod Êwiat∏o widoczny jest rysunek i cyfry nomina∏u),

– nitka zabezpieczajàca (pod Êwiat∏o widoczna jest ciemna linia,

a na niej bardzo drobnà czcionkà umieszczono tekst „EURO” i cyfro-

we oznaczenie nomina∏u), 

– efekt recto-verso (elementy graficzne drukowane w tym samym miej-

scu, lecz po obydwu stronach banknotu; oglàdane pod Êwiat∏o precy-

zyjnie uzupe∏niajà si´ i tworzà pe∏en obraz),

– staloryt (druk wyczuwalny dotykiem), 
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– pasek opalizujàcy w banknotach 5, 10 i 20 euro (widoczny w jasnym

Êwietle, pod kàtem b∏yszczy si´ i lekko zmienia kolor, ukazujàc sym-

bol euro i nomina∏ wyra˝ony cyfrowo),

– pasek holograficzny (5, 10 i 20 euro) i hologram (50, 100, 200 i 500

euro),

– farba optycznie zmienna na banknotach o nomina∏ach od 50

do 500 euro; wydrukowane tà farbà cyfry nomina∏u w dolnym,

prawym rogu na odwrotnej stronie banknotu (przy jego pochyla-

niu) zmieniajà p∏ynnie barw´: z fioletowej, poprzez oliwkowà a˝

do bràzowej.

Oprócz wprowadzonych sposobów zabezpieczenia eurogotówki,

w cz´Êci w celu dodatkowego wzmocnienia bezpieczeƒstwa obiegu go-

tówkowego w tym zakresie podj´to na poziomie wspólnotowym wiele

dzia∏aƒ o charakterze organizacyjnym i legislacyjnym, m.in.:

• Powo∏ano grup´ ekspertów z kr´gów Interpolu, Europolu, poli-

cji narodowych i Europejskiego Banku Centralnego. Jej celem

jest monitorowanie sytuacji w zakresie fa∏szowania euro, bada-

nie nowych technik fa∏szerskich oraz osiàgni´ç w dziedzinie no-

wych technik zabezpieczania.

• EBC wyda∏ zalecenia w sprawie wzmocnienia ochrony prawnej

banknotów i monet euro.

• Tworzona jest centralna baza danych, gromadzàca informacje o fal-

syfikatach euro (m.in. dane techniczne, szczegó∏owe opisy wszyst-

kich typów falsyfikatów, liczba falsyfikatów, miejsce pochodzenia

i ujawnienia, metody produkcji).

• Ma powstaç Centrum Analiz Fa∏szerstw, wspó∏pracujàce ze wspo-

mnianà bazà danych i systemem monitorowania. 

W kr´gach profesjonalnych wst´pnie oceniono, ˝e poziom zabezpie-

czenia banknotów euro jest lepszy ni˝ wycofanych z obiegu walut na-

rodowych, a podj´te dzia∏ania organizacyjno-legislacyjne na poziomie

wspólnotowym dodatkowo wzmocnià ochron´ znaków pieni´˝nych

przed fa∏szerstwami. 
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Przebieg operacji

Koordynacj´ produkcji znaków pieni´˝nych powierzono Europejskiemu

Bankowi Centralnemu (banknoty) oraz Komisji Europejskiej (monety). 

Po zatwierdzeniu wzorów i parametrów technicznych banknotów, co

nastàpi∏o w latach 1996-1998, wydrukowano niewielkà iloÊç bankno-

tów w ramach tzw. serii pilota˝owej. Produkcja w∏aÊciwa rozpocz´∏a

si´ w lipcu 1999 r. ¸àcznie wydrukowano 14,9 mld sztuk banknotów

o wartoÊci oko∏o 633 mld euro. Z tej iloÊci 10 mld sztuk postanowio-

no wprowadziç do obiegu po rozpocz´ciu operacji, zast´pujàc nimi wy-

cofywane waluty narodowe. Pozosta∏e 4,9 mld banknotów stworzy∏o

tzw. rezerw´ logistycznà, która mia∏a zapewniç p∏ynne przejÊcie z wa-

lut narodowych na euro poprzez ∏agodzenie ewentualnych napi´ç i wa-

haƒ w kszta∏towaniu si´ zapotrzebowania na nowe banknoty, szczegól-

nie w poczàtkowym okresie ich funkcjonowania w obiegu. Banknoty

wydrukowano w 12 drukarniach banknotowych (2 w Niemczech i po 1

w pozosta∏ych krajach Eurolandu – z wyjàtkiem Luksemburga, dla któ-

rego banknoty drukowano w Holandii i Niemczech). ¸àczna iloÊç wy-

produkowanych banknotów sk∏ada∏a si´ z nast´pujàcych nomina∏ów:

500 euro – 371 mln sztuk, 200 euro – 223 mln sztuk, 100 euro – 1.231

mln sztuk, 50 euro – 3.283 mln sztuk, 20 euro – 3.406 mln sztuk, 

10 euro – 3.221 mln sztuk, 5 euro – 3.155 mln sztuk.

Do koƒca 2001 r. wyt∏oczono blisko 52 mld sztuk monet o ∏àcznej war-

toÊci oko∏o 15,7 mld euro. Monety produkowano w 11 paƒstwach. Po-

dobnie jak w przypadku banknotów, tylko w Luksemburgu nie bito mo-

net. Potrzebnà dla tego kraju iloÊç monet wybi∏a Mennica Holenderska.

¸àcznie w poszczególnych nomina∏ach wyt∏oczono nast´pujàce iloÊci

monet: 2 euro – 2,7 mld sztuk, 1 euro – 4,8 mld sztuk, 50 centów – 5,8

mld sztuk, 20 centów – 6,2 mld sztuk, 10 centów – 8,1 mld sztuk, 5 cen-

tów – 7,7 mld sztuk, 2 centy – 7,3 mld sztuk, 1 cent – 9,0 mld sztuk.

O pó∏nocy z 31 grudnia 2001 r. na 1 stycznia 2002 r. w bankomatach,

kasach banków, w sklepach, restauracjach i placówkach us∏ugowych

czeka∏o na mieszkaƒców strefy euro 6 mld sztuk banknotów (40%)

oraz prawie 38 mld sztuk monet (74% wyprodukowanych)
7
. Przygoto-
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wanie na pierwszy dzieƒ obiegu gotówkowego euro tak du˝ej iloÊci

banknotów i monet wymaga∏o przeprowadzenia odpowiednio wcze-

Êniej g∏´bokiej dystrybucji nowych znaków pieni´˝nych do sieci insty-

tucji odpowiedzialnych za rozprowadzanie gotówki (poczynajàc od

banków centralnych, poprzez banki komercyjne, poczt´, handel deta-

liczny, firmy obs∏ugujàce automaty wrzutowe itp.). Wykorzystano na-

wet niepraktykowany wczeÊniej sposób dotarcia z niewielkimi iloÊcia-

mi nowej gotówki do spo∏eczeƒstwa (zaoferowanie przed 1 stycznia

2002 r. osobom zainteresowanym drobnych iloÊci monet euro – tzw.

zestawów startowych). Poniewa˝ dostarczone wczeÊniej banknoty po-

zostawa∏y do koƒca 2001 r. w∏asnoÊcià EBC, konieczne by∏o podj´cie

odpowiednich zabezpieczeƒ, w tym równie˝ prawnych, aby banki ko-

mercyjne bàdê inne uprawnione podmioty, które wyposa˝ono w nowà

gotówk´, nie mog∏y jej zbywaç, zapewni∏y jej bezpieczne przechowy-

wanie i skrupulatne rozliczenie si´ z jednostkà zaopatrujàcà. Sprawà

bezwzgl´dnie nadrz´dnà by∏a ochrona przed wczeÊniejszym wprowa-

dzeniem nowych banknotów i monet euro do obiegu i udost´pnieniem

ich Êrodowiskom fa∏szerskim. 

Trzeba ponadto podkreÊliç, ˝e oprócz g∏´bokiej i wczeÊniejszej dystry-

bucji nowych znaków pieni´˝nych wewnàtrz UGW nale˝a∏o rozwiàzaç

ten problem równie˝ poza paƒstwami strefy euro. Wprawdzie waluty

narodowe paƒstw UGW nie by∏y tak rozpowszechnione jak dolary

USA, lecz znaczàce iloÊci niektórych z nich znajdowa∏y si´ w obiegu

poza macierzystymi paƒstwami ich emisji. Szacunki wskazywa∏y, ˝e

poza Eurolandem znajdowa∏o si´ kilkadziesiàt procent wszystkich 

marek niemieckich i kilkanaÊcie procent franków francuskich. Ta oko-

licznoÊç utrudnia∏a oczywiÊcie – jeszcze na wczeÊniejszym etapie przy-

gotowaƒ – precyzyjne okreÊlenie rozmiarów produkcji, a nale˝a∏o prze-

cie˝ liczyç si´ z potrzebami paƒstw po∏o˝onych poza strefà euro.

Zastàpienie dotychczasowej gotówki w walutach narodowych przez

nowe znaki pieni´˝ne nominowane w euro odbywa∏o si´ wed∏ug tych

samych nieodwo∏alnych kursów wymiany, które ustalono i wprowa-

dzono w ˝ycie 1 stycznia 1999 r. 

Jak wiadomo, pierwotnie zak∏adany maksymalny okres podwójnego

obiegu starej i nowej gotówki – ze wzgl´dów, które wczeÊniej wymie-

niono – zosta∏ znacznie skrócony. W ˝adnym z paƒstw UGW nie wy-

kracza∏ on poza 28 lutego 2002 r. Koƒcowe terminy, do których znaki
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pieni´˝ne walut narodowych poszczególnych paƒstw mog∏y funkcjono-

waç w obiegu (tym samym sà to daty, do których by∏y prawnie uzna-

wanymi Êrodkami p∏atniczymi i powinny zostaç zastàpione w obiegu

nowymi monetami i banknotami nominowanymi w euro), ustalono

nast´pujàco:

27 stycznia 2002 r. – Holandia,

9 lutego 2002 r. – Irlandia,

17 lutego 2002 r. – Francja,

28 lutego 2002 r. – Austria, Belgia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, 

Luksemburg, Portugalia i W∏ochy.

Odmiennie uregulowano t´ spraw´ w Niemczech. Mark´ niemieckà

pozbawiono statusu legalnego Êrodka p∏atniczego ju˝ od 1 stycznia

2002 r., a dalsze pos∏ugiwanie si´ nià w obiegu (równie˝ nie d∏u˝ej ni˝

do 28 lutego 2002 r.) mog∏o odbywaç si´ na szczególnych warunkach,

okreÊlonych we wspólnej deklaracji zrzeszeƒ zawodowych z 22 paê-

dziernika 1998 r. Poza terytorium Niemiec marka nie mog∏a byç akcep-

towana jako Êrodek p∏atniczy i mo˝na by∏o jà wymieniç wy∏àcznie

na euro.

Dotrzymaniu krótkich terminów zastàpienia gotówki w walutach naro-

dowych przez euro sprzyja∏o przyj´cie pewnych zasad organizacyjnych

w przejÊciowym okresie podwójnego obiegu. Niemal pe∏ne ich wprowa-

dzenie i stosowanie by∏o mo˝liwe dzi´ki wczeÊniejszemu przygotowaniu

odpowiednio du˝ych zapasów nowej gotówki. Najwa˝niejszym i nad-

rz´dnym celem by∏o dà˝enie do takiego stanu, aby zdecydowana wi´k-

szoÊç transakcji gotówkowych przebiega∏a w euro ju˝ w ciàgu pierw-

szych 15 dni 2002 r. W zwiàzku z tym przyj´to kilka prostych ustaleƒ,

które – jak si´ póêniej okaza∏o – zosta∏y w znacznej wi´kszoÊci przypad-

ków zrealizowane. Ustalono, ˝e na 1 stycznia 2002 r. Êrednio 79%

wszystkich bankomatów w 12 paƒstwach UGW b´dzie gotowych do wy-

dawania banknotów euro. W ciàgu pierwszego tygodnia stycznia liczba

bankomatów przystosowanych do wydawania euro mia∏a wzrosnàç

do 95%, a w drugim tygodniu stycznia ju˝ wszystkie bankomaty mia∏y

wydawaç euro. Ustalono przy tym, ˝e w pierwszych tygodniach stycznia

2002 r. bankomaty te b´dà zaopatrywane przede wszystkim w banknoty
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o niskich i Êrednich nomina∏ach (od 5 do 50 euro), aby w∏aÊnie te nomi-

na∏y znalaz∏y si´ jak najszybciej w obiegu. Szybkie nasycenie obiegu ta-

kimi nomina∏ami mia∏o bowiem du˝e znaczenie dla realizacji najliczniej-

szych, drobnych p∏atnoÊci oraz wydawania reszty. Ta ostatnia kwestia

ÊciÊle wiàza∏a si´ z jeszcze jednà ogólnie przyj´tà zasadà, majàcà kapital-

ne znaczenie dla jak najszybszego zastàpienia starej gotówki nowà.

Wszystkie kraje UGW przyj´∏y mianowicie, ˝e po 1 stycznia 2002 r.

przy p∏aceniu walutà narodowà reszta powinna byç wydawana wy∏àcznie

w euro. Wyraênie wi´c widaç, ˝e nie by∏o koniecznoÊci stosowania jako

g∏ównego sposobu wymiany tzw. wymiany okienkowej w bankach, aby

uzyskaç szybkà wymian´ gotówki w walutach  narodowych na monety 

i banknoty euro. Taka forma wymiany w obecnej dobie – przy szeroko

rozwini´tym obiegu bezgotówkowym ludnoÊci (bankomaty, karty p∏atni-

cze, konta osobiste) – by∏aby w wi´kszoÊci krajów UGW anachroni-

zmem, a jak Êwiadczà doÊwiadczenia, by∏a zawsze bardzo k∏opotliwa –

tak dla banków, jak i klientów. Wymiana tego rodzaju nie by∏a wpraw-

dzie zakazana, lecz jej przypadki by∏y sporadyczne wobec znacznie wi´kszej

wygody przyj´tych form zast´powania gotówki narodowej przez euro
8
. 

Dzi´ki zastosowanym rozwiàzaniom „operacja wprowadzenia euro

do obiegu zakoƒczy∏a si´ dla konsumentów praktycznie w trzy tygo-

dnie po jej podj´ciu” – tak brzmia∏ komunikat Europejskiego Banku

Centralnego we Frankfurcie. Czy oznacza to, ˝e wszystko przebiega∏o

idealnie? W zasadzie tak. JeÊli by∏y jakieÊ zak∏ócenia, to przy tak ol-

brzymich rozmiarach operacji i rozleg∏ym obszarze jej wprowadzenia

mo˝na je okreÊliç jako zupe∏nie marginalne i nieistotne. Do najcz´Êciej

sygnalizowanych nale˝a∏oby zaliczyç:

• Braki drobniejszych monet i banknotów o nomina∏ach 5 i 10 eu-

ro, co utrudnia∏o wydawanie reszty (m.in. Finlandia, Hiszpania,

Niemcy, Portugalia). Przypadki takie wystàpi∏y w pierwszych kilku

dniach stycznia i rozwiàzywano je zupe∏nie racjonalnie poprzez wy-

dawanie reszty walutami narodowymi, mimo przyj´tych wczeÊniej

uzgodnieƒ, ˝e reszta powinna byç wydawana w eurogotówce. 
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• Z powodu przecià˝enia bankomatów dochodzi∏o w sporadycznych

przypadkach do ich blokowania (m.in. w Rzymie, a tak˝e w Austrii,

gdzie 2 stycznia wskutek awarii centralnego komputera oko∏o 2,7

tys. bankomatów by∏o nieczynnych przez 2 godziny).

• Tempo zast´powania lira w∏oskiego przez euro w pierwszych

dniach operacji na tle przeci´tnego tempa ca∏ego Eurolandu by∏o

wolniejsze. Jednak i w tym przypadku taka sytuacja utrzymywa∏a

si´ tylko przez kilka dni.

• Po rozpocz´ciu operacji bardzo szybko okaza∏o si´, ˝e dla Francji

przygotowano za ma∏o monet 50-centowych. Spraw´ rozwiàzano

dzi´ki po˝yczce tego nomina∏u z Hiszpanii. 

O ma∏ej wadze tych zak∏óceƒ Êwiadczy tak˝e to, ˝e uporano si´ z nimi

bardzo szybko – dos∏ownie w ciàgu kilku dni stycznia.

Po zastàpieniu walut narodowych monetami i banknotami euro w naj-

bli˝szym okresie – który zresztà trudno dzisiaj dok∏adniej okreÊliç, lecz

prawdopodobnie b´dzie trwa∏ co najmniej przez rok – ukszta∏tuje si´ no-

wa struktura nomina∏owa obiegu gotówkowego w paƒstwach Eurolandu.

Mimo pe∏nego zastàpienia walut narodowych w obiegu monetami i bank-

notami euro przy u˝yciu mechanizmu nieodwo∏alnych kursów wymiany

nie b´dzie to proste powielenie poprzedniej struktury, a dok∏adniej –

struktur w poszczególnych paƒstwach „dwunastki” z okresu poprzedza-

jàcego wprowadzenie eurogotówki. Przeniesienie poprzedniej struktury

nomina∏owej obiegu gotówkowego by∏oby mo˝liwe przy u˝yciu tych sa-

mych (najlepiej dziesi´tnych, tzn. 1, 10, 100, 1000 itd.) przeliczników dla

znaków pieni´˝nych, cen i wszelkich pozosta∏ych p∏atnoÊci regulowanych

gotówkà. Ustalone nomina∏y dla eurogotówki determinujà tradycyjny po-

dzia∏ poszczególnych nowych znaków pieni´˝nych na trzy grupy: nomina-

∏ów wysokich, Êrednich i niskich (zarówno w monetach, jak i w bankno-

tach). Jednak w∏aÊnie ze wzgl´du na zastosowanie bardzo zró˝nicowanych

przeliczników (nieodwo∏alnych kursów wymiany) nowo ukszta∏towa-

na struktura nomina∏owa obiegu gotówkowego b´dzie si´ przypuszczal-

nie nieco ró˝niç od poprzedniej (w uk∏adzie krajowym). Z drugiej strony

z uwagi na wspólnà jednostk´ pieni´˝nà nastàpi upodobnienie struktur

nomina∏owych obiegu gotówkowego mi´dzy poszczególnymi krajami

UGW, aczkolwiek jeszcze d∏ugo nie b´dzie ono zupe∏ne z powodu trwa-

jàcego nadal zró˝nicowania poziomów cen, dochodów, a tak˝e stopnia
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rozwoju obiegu bezgotówkowego (przy czym ten ostatni czynnik podlega

w ostatnim czasie szybkiemu wyrównywaniu).

Trzeba tak˝e zdawaç sobie spraw´, ˝e wobec integracji monetarnej

paƒstw UGW powsta∏ wspólny obszar funkcjonowania tego samego

pieniàdza i w∏aÊnie dzi´ki ciàg∏emu, wzajemnemu i powszechnemu

przep∏ywowi eurogotówki mi´dzy poszczególnymi paƒstwami po-

wstaje poj´cie jednego, wspólnego obszaru obiegu gotówkowego,

a wi´c równie˝ jego wspólnej struktury. Niemniej jednak, z uwagi

na istotne ró˝nice ekonomiczne mi´dzy poszczególnymi krajami Eu-

rolandu, wspólna europejska gotówka jeszcze d∏ugo b´dzie musia∏a

byç traktowana i obserwowana równolegle w lokalnych uk∏adach

krajowych.

Po wprowadzeniu eurogotówki do obiegu nie zaobserwowano – czego

wczeÊniej si´ obawiano – powszechnego zaokràglania cen w gór´. To, ˝e

w∏aÊciciele sklepów, przynajmniej na razie, nie wykorzystali wprowadze-

nia euro do podniesienia niektórych cen, potwierdzajà równie˝ wst´pne

dane „Eurostatu” z pierwszych tygodni 2002 r. Zauwa˝ono natomiast

nowe zjawiska w procesie kszta∏towania si´ cen, które – jak mo˝na ocze-

kiwaç – ulegnà stopniowemu „dotarciu” w nieco d∏u˝szym horyzoncie

czasowym. Nie majà one jednak znaczàcego wp∏ywu na istotne zmiany

poziomu cen, lecz sà raczej ciekawostkami cenowymi. Szczególnie war-

to wymieniç w tym miejscu dwa takie przypadki:

• W handlu doÊç wa˝nà rol´ odgrywajà tzw. ceny psychologiczne.

Towary wycenione np. na 4,99 DEM, czy 99,99 FRF sprzedawa-

∏y si´ du˝o lepiej ni˝ te same towary, które kosztowa∏yby ca∏e 5

DEM czy 100 FRF. Po przeliczeniu na euro ceny tych towarów

b´dà wynosiç odpowiednio 2,55 EUR i 15,24 EUR. Z punktu wi-

dzenia przyciàgania klientów sà wi´c one zupe∏nie neutralne

i nieatrakcyjne. Jak w tym przypadku majà postàpiç sprzedawcy,

aby po przeliczeniu cen na euro zosta∏y zachowane ich promo-

cyjne walory? W którà stron´ zaokràgliç ceny wyra˝one w euro,

aby na koƒcu ceny uzyskaç co najmniej jednà, a lepiej dwie „9”?

Sà oczywiÊcie dwie drogi. Ceny mo˝na podnieÊç np. do 2,59 (lub

nawet do 2,99) EUR, liczàc si´ z utratà klientów, bàdê obni˝yç

do 2,49 (a nawet 1,99) EUR, liczàc si´ z utratà zysku (podobnie

sprawa wyglàda z drugim towarem, którego cen´ przeliczano

z FRF na EUR).
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• Niektóre ceny towarów bàdê us∏ug sà tradycyjnie „okràg∏e”. 

Np. od lat ma∏a kawa we Francji kosztowa∏a 6 FRF. Czy konsu-

menci zaakceptujà nowà cen´, ustalonà np. na 1 euro (podwy˝ka

o oko∏o 10%)! Równie˝ we Francji na tac´ w koÊcio∏ach zwykle

dawano 10 FRF. Jaka moneta b´dzie teraz najcz´Êciej trafia∏a

na tac´: 2 EUR (wi´cej o oko∏o 1/3) czy tylko 1 EUR (spadek

równie˝ o 1/3)
9
? 

Podobnie jest przy sprzeda˝y niektórych tanich towarów w automatach

wrzutowych, tam bowiem sà na ogó∏ stosowane ceny „okràg∏e”.

Jak widaç z przedstawionych informacji – do osiàgni´cia opisanego sta-

nu z powodzeniem wystarczy∏ 2-miesi´czny okres przeznaczony na po-

dwójny obieg dotychczasowych narodowych znaków pieni´˝nych oraz

monet i banknotów nominowanych w euro. W istocie podwójny obieg

skoƒczy∏ si´ nawet wczeÊniej, przed up∏ywem ustalonych terminów. 

Jaki wi´c b´dzie los pozosta∏ych w obiegu, niewymienionych i niewy-

cofanych starych znaków pieni´˝nych?

Po zakoƒczeniu okresu podwójnego obiegu (a w Niemczech wcze-

Êniej) narodowe znaki pieni´˝ne utraci∏y status prawnego Êrodka

p∏atniczego i od tej pory jedynym prawnym Êrodkiem p∏atniczym

zosta∏o euro. Po up∏ywie tego okresu stare monety i banknoty mo-

g∏y byç jeszcze wymieniane przez krótki czas w bankach komercyj-

nych, jednak nie d∏u˝ej ni˝ do koƒca 2002 r. (Belgia i Holandia);

w pozosta∏ych krajach do 30 czerwca, a nawet tylko do 28 lutego

2002 r. Po up∏ywie terminów wymiany w bankach komercyjnych na-

rodowe znaki pieni´˝ne mo˝na wymieniaç ju˝ tylko w placówkach

banków centralnych. Banknoty mogà byç wymieniane przez banki

centralne bezterminowo (Austria, Belgia, Hiszpania, Irlandia, Luk-

semburg i Niemcy) bàdê przy zachowaniu d∏ugich terminów 

(Holandia – 30 lat, Portugalia – 20 lat, Finlandia, Francja, Grecja

i W∏ochy – 10 lat). Dla wymiany monet banki centralne okreÊli∏y

natomiast nieco krótsze terminy, choç nie wsz´dzie, bowiem bez-

terminowà wymian´ monet prowadzà banki centralne w Austrii,

Hiszpanii, Irlandii i Niemczech. Banki centralne Finlandii i W∏och

postanowi∏y wymieniaç swoje monety przez 10 lat, Holandii – 5 lat,
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Belgii, Francji i Luksemburga – 3 lata, Grecji – 2 lata i najkrócej

w Portugalii, bowiem tylko przez rok. 

KorzyÊci z wprowadzenia wspólnej waluty

Wprowadzenie jednolitej waluty jest konsekwencjà kilkudziesi´cioletnich

dà˝eƒ, ukierunkowanych na stopniowà integracj´ gospodarki europej-

skiej. Jest to logiczny i nieuchronny skutek wczeÊniejszych dzia∏aƒ, które

1 stycznia 1999 r. wyda∏y owoc w postaci wspólnej miary wartoÊci dla do-

minujàcego gospodarczo w Europie obszaru, a trzy lata póêniej miara ta

przyoblek∏a si´ w materialnà postaç i tradycyjnie najbardziej zrozumia∏à

form´ pieniàdza gotówkowego. Utrzymanie tego kierunku w przysz∏oÊci

stwarza szanse na integracj´ gospodarczà ca∏ej Europy. Wprowadzenie

euro niesie wiele korzyÊci, spoÊród których najwa˝niejsze z nich to:

Stabilizacja i wyrównywanie poziomu gospodarek krajów
wchodzàcych w sk∏ad wspólnoty

Jeszcze przed utworzeniem UGW kraje cz∏onkowskie UE w najró˝niej-

szych uk∏adach gospodarczych znacznie zbli˝y∏y i ujednorodni∏y swe go-

spodarki. Proces ten nasili∏ si´ w po∏owie ostatniej dekady XX wieku, 

tj. w okresie staraƒ o wype∏nienie kryteriów zbie˝noÊci gospodarczej

i uzyskanie prawa wejÊcia do UGW. Najlepszym przyk∏adem Êwiad-

czàcym o sile tego czynnika jest Grecja, która po ponownej ocenie opartej

na wynikach z 1999 r. zosta∏a 1 stycznia 2001 r. przyj´ta do strefy euro.

Wyeliminowanie ryzyka kursowego 

NiepewnoÊç co do wahaƒ kursów istnieje zawsze, dopóki na danym obsza-

rze gospodarczym funkcjonujà ró˝ne waluty. Obecnie w strefie euro jest

ju˝ tylko jedna wspólna waluta. Wyeliminowanie wahaƒ kursów wewnàtrz

UGW pozwala na wi´kszà swobod´ i dynamik´ dzia∏alnoÊci gospodarczej,

a przez to czyni ca∏à dzia∏alnoÊç gospodarczà taƒszà, poniewa˝ nie ma 

potrzeby ponoszenia kosztów zabezpieczenia si´ przed ryzykiem i ubez-

pieczania kontraktów. Sytuacja taka znacznie u∏atwia podejmowanie racjo-

nalnych d∏ugoterminowych decyzji ekonomicznych, a tak˝e poprawia wa-

runki do efektywnej alokacji zasobów wewnàtrz strefy. 
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Integracja i wzrost efektywnoÊci rynków finansowych

Wspólna waluta wp∏ynie tak˝e na pe∏niejsze zintegrowanie rynków finan-

sowych, zwi´kszenie ich efektywnoÊci i p∏ynnoÊci. Rosnàç b´dzie konku-

rencja na poszczególnych rynkach kapita∏owych
10

. Euro ma ju˝ wp∏yw

na europejskie rynki akcji i obligacji. Decyzje inwestorów europejskich by-

∏y determinowane istniejàcym wczeÊniej ryzykiem kursowym, co w pew-

nym stopniu ogranicza∏o obszar ich inwestowania do rynków krajowych.

Obecnie wzros∏y mo˝liwoÊci inwestowania bez ryzyka wahaƒ kursowych.

Wyst´puje wyraêna tendencja do ∏àczenia si´ gie∏d europejskich. W 2000 r.

po∏àczy∏y si´ gie∏dy w Pary˝u, Amsterdamie i Brukseli. Mo˝e to byç po-

czàtkiem powstania w dalszej przysz∏oÊci wspólnej gie∏dy europejskiej
11

.

U∏atwienie porównywalnoÊci cen, a w konsekwencji
wzmocnienie tendencji do wyrównywania ich poziomu

Zró˝nicowane ceny tych samych produktów wymuszajà na konsu-

mentach w´drówki w celu poszukiwania najtaƒszych miejsc zakupu.

Powoduje to strat´ czasu, a w przypadku podmiotów gospodarczych

zajmujàcych si´ handlem i zaopatrzeniem obni˝a rynkowà efektyw-

noÊç ich dzia∏alnoÊci. Jednolita waluta europejska w pierwszej kolej-

noÊci bardzo u∏atwia bezpoÊrednià porównywalnoÊç cen, a przez to

czyni je bardziej przejrzystymi. Czynnik ten b´dzie dzia∏a∏ w kierunku

wyrównywania cen w poszczególnych krajach strefy euro. Dzisiaj

trudno okreÊliç jakiÊ horyzont czasowy wyrównania poziomu cen

w ca∏ej strefie. Na starcie wspólnego gospodarowania istnia∏y bowiem

zbyt du˝e ró˝nice w kosztach produkcji, wydajnoÊci i efektywnoÊci

potencja∏u wytwórczego, kosztach dystrybucji, jak równie˝ w lokal-

nych tradycjach i gustach konsumentów. Proces wyrównywania cen

wcale nie musi byç szybki: b∏´dem by∏o równie˝ oczekiwanie, ˝e doj-

dzie do ca∏kowitego ujednolicenia cen na podobne produkty i us∏ugi.

Ceny te w obr´bie wspólnego rynku zbli˝à si´ do siebie, chocia˝ ich

pe∏ne wyrównanie mo˝e nigdy nie nastàpiç. Z pewnoÊcià pozostanie

wiele miejsca – ze wzgl´du na lokalne preferencje, tradycje czy te˝

przyzwyczajenia konsumentów – na cz´Êciowe choçby zachowanie
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specyfiki i kolorytu lokalnych i narodowych rynków (np. Êwie˝e ryby

i owoce morza, wina, regionalne wyroby r´kodzielnicze, regionalne

potrawy i przetwory spo˝ywcze).

Przedstawiony powy˝ej skrótowy i z pewnoÊcià niepe∏ny zarys najwa˝niej-

szych korzyÊci z wprowadzenia euro ma doÊç syntetyczny charakter i do-

tyczy zarówno postaci bezgotówkowej, jak i gotówkowej wspólnej euro-

pejskiej waluty. Wspó∏czeÊnie, przy powszechnoÊci stosowania pieniàdza

bezgotówkowego przez osoby fizyczne (a tak˝e ciàg∏ego, wzajemnego

przenikania si´ obydwu postaci pieniàdza), wyraêne rozgraniczenie korzy-

Êci z obiegu eurogotówki i korzyÊci przysporzonych przez bezgotówkowà

postaç wspólnej waluty europejskiej jest trudne, ale te˝ niezbyt potrzebne.

Na ogó∏ jednak uwa˝a si´, ˝e korzyÊci z wprowadzenia eurogotówki b´dà

dominowa∏y i przejawia∏y si´ przede wszystkim w procesie unifikacji cen,

zw∏aszcza w sferze handlu detalicznego (w tym tak˝e poprzez du˝e, trans-

graniczne supermarkety majàce rozbudowanà sieç w∏asnych placówek). 

Nast´pnym takim obszarem, gdzie wprowadzenie jednolitej gotówki

przysporzy wyraênych korzyÊci, jest sfera zagranicznego ruchu tury-

stycznego (ale nie tylko). Euro eliminuje poÊrednictwo kas wymiany

walut narodowych i zwiàzane z takimi operacjami koszty wymiany,

które ponosili do tej pory podró˝ujàcy. W turystyce zagranicznej z ko-

rzyÊci tych korzystajà oczywiÊcie wszyscy – równie˝ ci, którzy pos∏ugu-

jà si´ bezgotówkowà postacià wspólnej waluty – jednak udzia∏ pienià-

dza gotówkowego na tym obszarze jest jeszcze ciàgle znaczàcy. 

Z podstawowà korzyÊcià w tej dziedzinie – eliminacjà kosztów wymia-

ny – ∏àczà si´ jeszcze inne korzyÊci, które mo˝na by okreÊliç jako towa-

rzyszàce bàdê wtórne. Chodzi o du˝à oszcz´dnoÊç czasu i wygod´,

a tym samym znaczne u∏atwienie poruszania si´ w Eurolandzie. 

Eurogotówka w Polsce

Euro niepodzielnie sta∏o si´ walutà 12 paƒstw europejskich tworzà-

cych Uni´ Gospodarczà i Walutowà. Nie jest jednak wspólnà i jednoli-

tà walutà ca∏ej Europy, a nawet samej Unii Europejskiej. Mimo to

wp∏yw wprowadzenia euro wykracza zdecydowanie poza granice

paƒstw, w których waluta ta ma status prawnego Êrodka p∏atniczego.

Wprowadzenie euro ma dalekosi´˝ne skutki dla tych paƒstw UE, któ-
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re nie wesz∏y do UGW, jak równie˝ pozosta∏ych paƒstw europejskich

i pozaeuropejskich. Zasadniczym wyznacznikiem intensywnoÊci tego

wp∏ywu jest stopieƒ powiàzaƒ gospodarczych danego kraju (paƒstw)

z paƒstwami Eurolandu. Polska wykazuje silne zwiàzki gospodarcze

z UE. W przybli˝eniu dwie trzecie obrotów naszego handlu zagranicz-

nego – tak po stronie eksportu, jak i importu – to wymiana handlowa

z paƒstwami UE. Dlatego jeszcze przed rozpocz´ciem funkcjonowania

UGW dostrzegano wysokie prawdopodobieƒstwo zastosowania euro

w charakterze pieniàdza transakcyjno-rozliczeniowego w relacjach pol-

skich podmiotów gospodarczych z ich partnerami ze strefy euro. Mimo

˝e nikt nie mia∏ prawa zmuszaç polskich partnerów, aby niezw∏ocznie

po 1 stycznia 1999 r. stosowali euro, to propozycje takie by∏y najzupe∏-

niej realne i trzeba by∏o byç przygotowanym na ich konstruktywne roz-

wa˝enie. Efekty mi´dzynarodowej wymiany handlowej zale˝à wszak

od szeroko pojmowanych kompromisów i wzajemnego dostosowania

si´, a niekiedy ust´pstw jej uczestników. Z tego wzgl´du strona polska

– system bankowy i wi´ksze podmioty gospodarcze prowadzàce wy-

mian´ mi´dzynarodowà – przygotowywa∏a si´ do uczestniczenia w eu-

rorozliczeniach jeszcze przed tà datà. Okres mi´dzy 1 stycznia 1999 r.

a koƒcem 2001 r. poÊwi´cono na ugruntowanie i wdro˝enie mo˝liwo-

Êci powszechnego stosowania euro w kontaktach z partnerami zagra-

nicznymi, a tak˝e wprowadzenie depozytowej i kredytowej oferty

w euro
12

. Zbli˝ajàca si´ data wprowadzenia eurogotówki do powszech-

nego obiegu i wycofania walut narodowych w krajach Eurolandu –

z uwagi na ostatecznoÊç i nieodwo∏alnoÊç tych decyzji – implikowa∏a

podj´cie na wi´kszà skal´ dzia∏aƒ przygotowawczych, informacyjnych

i logistycznych w Polsce. Ich celem by∏o zapewnienie mo˝liwoÊci sto-

sowania euro w Polsce, w tym tak˝e w postaci banknotów i monet.

O ile w okresie 1999-2001 obowiàzywa∏a zasada „no compulsion, no pro-

hibition” i nikt nie móg∏ zmusiç polskiego partnera (tak˝e innego part-

nera poza strefà euro) do stosowania euro, o tyle z chwilà utraty przez

waluty narodowe paƒstw UGW statusu prawnie obowiàzujàcego Êrod-

ka p∏atniczego sytuacja uleg∏a diametralnej zmianie. JednoczeÊnie

w polskim prawie – poza uznawaniem euro za walut´ obcà – nie istnia-

∏y w∏aÊciwie ˝adne regulacje dotyczàce stosowania euro w Polsce.
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Ustalony termin nadania euro w strefie 12 paƒstw statusu prawnie

obowiàzujàcego Êrodka p∏atniczego, silne zwiàzki Polski z gospodarkà

strefy euro, rozrachunki w walutach narodowych, liczne rachunki ban-

kowe prowadzone w polskich bankach w tych walutach oraz gotówka

w walutach narodowych posiadana w Polsce przez osoby fizyczne

i prawne, a tak˝e perspektywa utraty statusu prawnego Êrodka p∏atni-

czego oraz wycofania z obiegu dotychczasowej gotówki – wszystko to

wymaga∏o wyprzedzajàcego uporzàdkowania i uregulowania w drodze

ustawowej. 

W tej sytuacji NBP przygotowa∏ w grudniu 2000 r. projekt stosownej

ustawy, który po przyj´ciu przez Komitet Integracji Europejskiej i Ra-

d´ Ministrów zosta∏ uchwalony przez Sejm 25 maja 2001 r. Celem

ustawy dla polskiego porzàdku prawnego by∏o okreÊlenie skutków

wprowadzenia do obiegu w paƒstwach UGW wspólnej waluty euro,

w tym zasady wymiany banknotów i monet nominowanych w walu-

tach narodowych tych paƒstw na banknoty i monety nominowane

w euro. Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o skutkach wprowadzenia

w niektórych paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej wspólnej

waluty euro (Dz. U. nr 63, poz. 640) stworzy∏a podstaw´ p∏ynnego

funkcjonowania euro i wycofania z obiegu walut narodowych 12

paƒstw UGW (w tym gotówki), w∏aÊciwego funkcjonowania stosun-

ków umownych w Polsce po wprowadzeniu euro oraz bezpieczeƒstwa

obrotu gospodarczego. Ustawa wesz∏a w ˝ycie 1 stycznia 2002 r. Ure-

gulowa∏a wiele najwa˝niejszych kwestii zwiàzanych z konsekwencjami

zastàpienia dotychczasowych walut narodowych przez euro dla pol-

skiego porzàdku prawnego. SpoÊród nich nale˝y wymieniç:

• okres podwójnego obiegu (od 1 stycznia do 28 lutego 2002 r. – art.

3, ust. 1 i 2),

• stosowanie nieodwo∏alnych kursów wymiany (art. 5, ust. 1 i 2 oraz

za∏àcznik),

• zasady przeliczania i zaokràglania (art. 4, ust. 1 i 2 oraz art. 5),

• zasad´ zachowania wa˝noÊci umów (art. 6),

• zasady i terminy wymiany banknotów i monet w walutach narodo-

wych na banknoty i monety euro oraz op∏aty za t´ wymian´ (art. 7).
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Przedstawione wy˝ej najwa˝niejsze zagadnienia – dla w∏aÊciwego rozu-

mienia ustawy – wymagajà dodatkowego naÊwietlenia. Jest to szczegól-

nie wa˝ne z uwagi na funkcjonowanie obiegu gotówkowego.

Wymiana, o której mowa w art. 7 ustawy, dotyczy wy∏àcznie pienià-

dza gotówkowego (wymiany znaków pieni´˝nych nominowanych

w walutach narodowych 12 paƒstw UGW na znaki pieni´˝ne euro)

i odnosi si´ do osób fizycznych majàcych obywatelstwo polskie. To

ostatnie zastrze˝enie jest istotne, poniewa˝ ustawa reguluje czyn-

noÊci wymiany dokonywanej na terytorium Polski. Ustawa umo˝li-

wia∏a obywatelom polskim wymian´ gotówki narodowej paƒstw

UGW na banknoty i monety euro w ciàgu ca∏ego 2002 r. Nale˝y jed-

nak pami´taç, ˝e waluty narodowe paƒstw UGW mog∏y byç trakto-

wane – w rozumieniu polskiego prawa dewizowego – jako waluty

obce, dopóki mia∏y status prawnego Êrodka p∏atniczego. Status ten

jednak utraci∏y 28 lutego 2002 r. (niektóre z nich nawet wczeÊniej).

Tak wi´c obecnie sà one traktowane jako wycofane z obiegu. Dalsza

ich wymiana sta∏a si´ mo˝liwa poprzez system bankowy. Obowià-

zek prowadzenia takiej wymiany obcià˝y∏ jednostki organizacyjne

NBP i banki. Ustawa nie zakazywa∏a bankom pobierania op∏at

za wymian´ na euro. Op∏aty te mog∏y byç ró˝ne w poszczególnych

bankach. By∏y one niewielkie w przypadku wymiany banknotów

(na ogó∏ im wy˝szy nomina∏ banknotu, tym ni˝sze op∏aty) i wysokie

w przypadku bilonu. Podstawowym uzasadnieniem dla stosowania

op∏at jest pracoch∏onnoÊç zwiàzana z liczeniem, kontrolowaniem,

pakowaniem, przechowywaniem, a tak˝e transportem gotówki

za granic´ i jej ubezpieczeniem. Nie bez znaczenia dla tych op∏at

pozostaje koniecznoÊç stosowania specjalnych procedur ustalonych

dla obrotu znakami pieni´˝nymi wycofanymi z obiegu w kontaktach

mi´dzy bankami polskimi a bankami paƒstw UGW. Ró˝nià si´ one

nieco od stosowanych dla gotówki b´dàcej prawnym Êrodkiem p∏at-

niczym. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych po uzy-

skaniu opinii Prezesa NBP mia∏ prawo ustaliç maksymalnà wyso-

koÊç takich op∏at.

Po 31 grudnia 2002 r. w polskich bankach wymiana znaków pieni´˝-

nych nominowanych w walutach narodowych paƒstw UGW na euro

sta∏a si´ ju˝ niemo˝liwa. Operacj´ takà b´dzie mo˝na przeprowadziç

w placówkach w∏aÊciwych banków centralnych (emisyjnych) za grani-

cà w terminach przez te banki ustalonych i podanych wczeÊniej. 
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Warto tak˝e zwróciç uwag´, ˝e w rozumieniu ustawy „wymiana”

(oprócz tego, ˝e dotyczy tylko gotówki) odnosi∏a si´ jedynie do za-

miany walut narodowych bezpoÊrednio na euro. Klient, który za go-

tówk´ w walutach narodowych pragnà∏by uzyskaç bezpoÊrednio

z∏otówki, móg∏ to zrobiç, jednak nie poprzez wymian´ walut naro-

dowych na z∏otówki, lecz poprzez ich sprzeda˝ za z∏otówki.

Ustawa zapewnia∏a tak˝e bezp∏atne zastàpienie przez euro walut naro-

dowych zgromadzonych na rachunkach bankowych. CzynnoÊç takà

okreÊla∏a jako „przeliczenie”. Przeliczenia takiego (zwanego tak˝e

przewalutowaniem bàdê konwersjà), bez sk∏adania szczególnych czy

odr´bnych dyspozycji przez posiadaczy rachunków, banki dokonywa∏y

bezp∏atnie, w sposób automatyczny wed∏ug stanu na dzieƒ 1 stycznia

2002 r. (art. 4 ustawy). Posiadacz rachunku bankowego móg∏ tak˝e wy-

daç bankowi dyspozycj´ wczeÊniejszego przeliczenia zgromadzonych

na nim Êrodków pieni´˝nych w walutach narodowych na euro. Wyko-

nanie takiej dyspozycji równie˝ by∏o bezp∏atne.

Bezp∏atne przeliczanie walut narodowych na euro wyraênie prefero-

wa∏o wybór tej formy zastàpienia ich nowà walutà, w stosunku

do przewa˝nie odp∏atnej wymiany dotychczasowej gotówki na euro-

gotówk´. Warunkiem by∏o jednak, aby wszelkie Êrodki pieni´˝ne

nominowane w walutach narodowych paƒstw UGW (w tym tak˝e

utrzymywane wczeÊniej w postaci pieniàdza gotówkowego) znala-

z∏y si´ przed koƒcem 2001 r. na rachunkach bankowych. Regulacja

taka by∏a wi´c kolejnym sygna∏em systemu bankowo-finansowego

potwierdzajàcym konsekwentne preferowanie pieniàdza bezgotów-

kowego. Rozwiàzania takie sà stosowane wspó∏czeÊnie wsz´dzie

i nie sà w∏aÊciwie ju˝ niczym nowym. Przedstawiony wy˝ej tryb

znakomicie przyspieszy∏ przeprowadzenie w Polsce ca∏ej operacji

zastàpienia walut narodowych przez euro. Dzi´ki przeniesieniu

g∏ównego akcentu operacji z gotówki na obrót bezgotówkowy od-

cià˝one zosta∏y s∏u˝by kasowe banków z bardzo pracoch∏onnej

i ˝mudnej wymiany okienkowej pieniàdza gotówkowego w walu-

tach narodowych na banknoty i monety euro – tym bardziej ˝e wo-

bec niedost´pnoÊci eurogotówki przed 1 stycznia 2002 r. wymian´

okienkowà banki mog∏yby rozpoczàç dopiero po tej dacie. By∏a to

sytuacja kraƒcowo odmienna ni˝ w paƒstwach UGW, gdzie –

przy ustalonych relatywnie krótkich okresach podwójnego obiegu –

konieczne by∏o wprowadzenie do obiegu gotówkowego du˝ych ilo-
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Êci banknotów i monet euro w celu jak najszybszego nasycenia go

nowymi znakami pieni´˝nymi. W Polsce ze zrozumia∏ych wzgl´dów

koniecznoÊci takiej nie by∏o. Dzi´ki temu zasadnicza cz´Êç operacji

zastàpienia walut narodowych przez euro w naszym kraju nastàpi∏a

w dniach 31 grudnia 2001 r. – 1 stycznia 2002 r.: poprzez przewa-

lutowanie stanów rachunków bankowych (bezgotówkowo i nieod-

p∏atnie), oraz w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2002 r. w zakre-

sie wymiany gotówki.

Pozosta∏oÊç znaków pieni´˝nych w walutach narodowych utrzymywa-

na po tej dacie mog∏a byç wymieniona w trybie, terminach i na zasa-

dach wczeÊniej opisanych. 

Nale˝y pami´taç, ˝e przewalutowanie rachunków oraz wymiana go-

tówki z walut narodowych na euro odbywa∏y si´ wed∏ug jednolitych

kursów uj´tych w „Tabeli kursów euro w stosunku do walut narodo-

wych”, b´dàcej za∏àcznikiem do ustawy. W istocie sà to tzw. nie-

odwo∏alne kursy wymiany, które zosta∏y przeniesione do polskiego

prawodawstwa ze stosownych rozporzàdzeƒ unijnych, dzi´ki czemu

zapewniono jednolitoÊç polskich i wspólnotowych przepisów w tym

zakresie
13

.

Lista korzyÊci i konsekwencji dla Polski wynikajàcych z wprowadzenia

euro ju˝ teraz jest znaczàca. Kierunkowo pokrywa si´ ona z korzyÊcia-

mi, których euro przysporzy∏o krajom cz∏onkowskim UGW. Dla Polski

wymiar tych korzyÊci jest na razie dalece mniejszy i niepe∏ny (wszak

kraj nasz nie jest jeszcze cz∏onkiem UGW, a nawet UE), ale zapoczàt-

kowana tendencja wydaje si´ zbli˝ona.

JeÊli chodzi o korzyÊci p∏ynàce w Polsce z wejÊcia banknotów i monet

euro, to warto zaakcentowaç niektóre wàtki.

Uzyskanie w Polsce swobodnego dost´pu do eurogotówki przynio-

s∏o bezpoÊrednie i niezw∏oczne korzyÊci osobom wyje˝d˝ajàcym

do paƒstw UGW. Nie jest to jeszcze wprawdzie dziedzina najwa˝-

niejsza dla spo∏eczeƒstwa i paƒstwa, ale ze wzgl´du na doprowadze-

nie w ostatniej dekadzie do pe∏nej swobody podró˝y zagranicznych
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(w tym turystyki) sta∏a si´ ona istotnym wyznacznikiem zbli˝ania

si´ naszego kraju do standardów wspó∏czesnego Êwiata. Przyj´te

mi´dzy Polskà a zagranicà regulacje, ustalenia i umowy, otwarta po-

lityka paszportowa i wizowa przyczyni∏y si´ do znacznego (w porów-

naniu z okresem sprzed 1989 r.) upowszechnienia podró˝y zagra-

nicznych, w tym szczególnie do paƒstw Europy Zachodniej, które

dziÊ w wi´kszoÊci znalaz∏y si´ w strefie euro. Pos∏ugiwanie si´ w ta-

kiej sytuacji wspólnà gotówkà na ca∏ym obszarze UGW jest du˝ym

u∏atwieniem. Przejawia si´ ono zarówno w wymiarze ekonomicz-

nym, gdy˝ eliminuje koniecznoÊç wymiany ró˝nych walut narodo-

wych przy przekraczaniu kolejnych granic paƒstw znajdujàcych si´

na trasie podró˝y i ponoszenie kosztów wymiany (ró˝nica kursu

sprzeda˝y – kupna), jak równie˝ przyczynia si´ do zwi´kszenia wy-

gody i znaczàcej oszcz´dnoÊci czasu.

Znacznie wa˝niejsze dla Polski skutki wprowadzenia euro w posta-

ci gotówki (od aspektu wyjazdowo-turystycznego) ma zaistnienie

w ÊwiadomoÊci spo∏ecznej wspólnej, jednolitej waluty europejskiej.

W upowszechnieniu tej wiedzy pojawienie si´ eurogotówki uczyni-

∏o znacznie wi´cej ani˝eli wczeÊniejsza trzyletnia (1999–2001)

obecnoÊç euro jako pieniàdza bezgotówkowego. Ca∏kowite zastà-

pienie gotówki narodowej w obiegu paƒstw UGW eurogotówkà

oswaja Polaków z nowym jednolitym pieniàdzem europejskim i jest

znakomitym materia∏em edukacyjnym. Procentuje to od pierwszego

dnia pojawienia si´ w obiegu nowych monet i banknotów euro.

Stopniowo, w miar´ zdobywania praktycznych doÊwiadczeƒ w kon-

taktach ze strefà euro ÊwiadomoÊç nowego pieniàdza upowszechnia

si´, a wiedza o nim staje si´ coraz gruntowniejsza. Ta wiedza i zdo-

byte doÊwiadczenia b´dà tak˝e procentowaç w przysz∏oÊci, gdy nasz

kraj uzyska cz∏onkostwo w UE i UGW. Wiedz´ o nowym pieniàdzu

ugruntowuje tak˝e szeroka kampania informacyjna prowadzo-

na przez bank centralny i banki komercyjne. 

Wprowadzenie gotówki euro do obiegu sta∏o si´ tak˝e cennym poligo-

nem doÊwiadczalnym dla naszego systemu bankowego i krajowych

podmiotów gospodarczych. Mikroskala tego zjawiska (okreÊlenie takie

jest uzasadnione w porównaniu z pe∏nymi rozmiarami operacji prze-

prowadzonej w paƒstwach strefy euro) sprzyja równie˝ spokojnemu

oswajaniu si´ z nowym pieniàdzem i wykorzystaniu doÊwiadczeƒ zdo-

bytych w paƒstwach UGW. 
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Wszystkie dzia∏ania dostosowawcze, które zrealizowano do tej pory

w naszym kraju – w tym równie˝ zwiàzane z obiegiem eurogotówki,

mia∏y na celu zapewnienie harmonijnej wspó∏pracy mi´dzy Polskà

a wspólnotà europejskà w dobie wprowadzenia wspólnej waluty. Nie-

zale˝nie od tego, jak w Polsce okreÊlano do tej pory te dzia∏ania, na ja-

kie etapy je dzielono i jakie nazwy im przypisywano, mo˝na by∏oby je

nazwaç wspólnym mianem okresu wst´pnego. 

Ugruntowujàc i rozwijajàc posiadanà wiedz´ oraz gromadzàc doÊwiad-

czenia rozpocz´liÊmy obecnie nowy okres – tworzenia i osiàgania goto-

woÊci do wprowadzenia euro w naszym kraju. Okres ten powinien do-

prowadziç nasz kraj do uzyskania cz∏onkostwa w UE, a nast´pnie

w UGW. JeÊli chodzi o obieg pieniàdza, powinno to ostatecznie zaowo-

cowaç zastàpieniem naszej waluty narodowej – z∏otego – wspólnà wa-

lutà europejskà (w tym wprowadzeniem do obiegu gotówkowego zna-

ków pieni´˝nych nominowanych w euro).

W ramach zadaƒ niezb´dnych do wykonania w rozpocz´tym, finalnym

okresie, konieczne b´dzie okreÊlenie zasad i procedur reformy pieni´˝nej

zmierzajàcej do zamiany z∏otego na euro. W okresie tym nale˝y uwzgl´d-

niç prace legislacyjne zwiàzane z przygotowaniem si´ do wycofania z∏ote-

go z obiegu gotówkowego oraz nadaniem euro na terytorium naszego

kraju statusu prawnego Êrodka p∏atniczego. Wprowadzenie eurogotówki

do powszechnego obiegu b´dzie musia∏o byç poprzedzone przygotowa-

niem odpowiedniego zapasu nowych banknotów i monet oraz dokona-

niem wielu uzgodnieƒ organizacyjnych, logistycznych i realizacyjnych

w kraju i z EBC. W tym zakresie b´dziemy musieli pokonaç w zasadzie t´

samà drog´, którà dzisiaj majà ju˝ za sobà paƒstwa strefy euro. Ze wzgl´du

na du˝à skal´ potrzeb w zakresie nowych znaków pieni´˝nych dla blisko

39-milionowego kraju nie wydaje si´ zasadne, aby mog∏y byç one pokry-

te z zapasu emisyjnego EBC. Nale˝y liczyç si´ z koniecznoÊcià przygoto-

wania potrzebnej iloÊci eurogotówki we w∏asnym zakresie i na w∏asny

koszt. Z pewnoÊcià b´dzie musia∏o to dotyczyç monet, które – jak wiado-

mo – ze wzgl´du na narodowà stron´ rewersu powinny byç wybite odr´b-

nie na nasze potrzeby. Przygotowanie zasobów nowej gotówki b´dzie wy-

maga∏o wysokich nak∏adów. Zadanie to musi byç rozpocz´te z nale˝ytym

wyprzedzeniem w stosunku do terminu przyj´cia Polski do UGW.

Rozpocz´cie obecnego okresu staraƒ o przejÊcie na euro ∏àczy si´ – je-

Êli chodzi o zagadnienia obiegu gotówkowego – z koniecznoÊcià opra-
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cowania harmonogramu dzia∏aƒ wyznaczajàcych Êcie˝k´ dojÊcia do ce-

lu, którym ma byç eurogotówka w polskich portmonetkach. Podejmu-

jàc te zadania mamy wszelkie podstawy, aby byç dobrej myÊli, bowiem

niektóre ze sposobów i narz´dzi u˝ytych przez kraje strefy euro by∏y

z powodzeniem zastosowane w naszym kraju w latach 1995-1996

przy denominacji z∏otego.
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