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POLITYKA EKONOMICZNEJ I INSTYTUCJONALNEJ
INTEGRACJI NOWYCH PASTW CZONKOWSKICH
ZE STREF EURO
Sylwester Kozak
Szkoa Gówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. Integracja nowych pastw czonkowskich ze stref euro i pena realizacja Unii
Gospodarczej i Walutowej (UGW) stwarza nowe moliwoci gospodarczego rozwoju. Wymaga jednak wypenienia kryteriów ekonomicznych i legislacyjnych, harmonizujcych polityk skaln i monetarn oraz wczajcych krajowy bank centralny do prac Eurosystemu.
Zmiany prawne i gospodarcze wymagaj zaangaowania wszystkich sektorów gospodarki
i administracji publicznej oraz poniesienia znacznych jednorazowych kosztów. Najwiksze
obcienia ponosz banki komercyjne i bank centralny. Stanowi one bowiem podstawowy
kana w zasilaniu spoeczestwa i przedsibiorstw w walut euro. Banki utrac równie
dochody z operacji walutowych. W caej gospodarce najwikszy udzia w kosztach przygotowa do wprowadzenia euro stanowi koszty dostosowania systemów informatycznych.
Sowa kluczowe: integracja europejska, Unia Gospodarcza i Walutowa, koszty wprowadzenia euro

WSTP
Integracja nowych pastw czonkowskich ze stref euro i pena realizacja Unii
Gospodarczej i Walutowej (UGW) stwarza dla nich nowe moliwoci rozwoju gospodarczego. Wymaga to jednak spenienia przez ca gospodark kraju kandydujcego okrelonych kryteriów ekonomicznych i legislacyjnych. Ich spenienie pozwala krajom kandydujcym na zharmonizowanie wasnej polityki skalnej i monetarnej z obowizujcymi
w stree euro oraz umoliwia krajowemu bankowi centralnemu sprawne wczenie si w
prace Eurosystemu. Przeprowadzenie czynnoci dostosowawczych wymaga poniesienia
kosztów przez wszystkie sektory gospodarki. Dla rozpoznania obszarów, które generuj
te koszty w podmiotach sektora nansowego, realnego i publicznego niezwykle cenn
wydaje si analiza aktów prawnych wydawanych przez instytucje wspólnotowe, a take
analiza
skorzystania z dowiadcze obecnych pastw-czonków strefy euro.
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Wprowadzenie euro w najwikszym stopniu dotknie swymi kosztami sektor nansowy, a szczególnie system bankowy. Jest on odpowiedzialny za produkcj banknotów
i monet euro, a nastpnie dystrybucj do przedsibiorstw i osób prywatnych przy wykorzystaniu rozlegej sieci bankomatów i kas w oddziaach bankowych. Dziaania te wi
si ze wzrostem kosztów pracy sub kasowo-skarbcowych i zespoów IT. Na podobne,
cho znacznie mniejsze koszty naraony jest sektor handlu detalicznego. W przypadku
sektora publicznego do najistotniejszych pozycji kosztowych naley modykacja systemu informatycznego obsugujcego rozliczenia zobowiza budetowych osób indywidualnych i przedsibiorstw, a take przeprowadzenie powszechnej kampanii publicznej
skierowanej szczególnie do osób starszych i prezentujcej praktyczne aspekty procesu
wprowadzenia nowej waluty do gospodarki.
Celem niniejszego opracowania jest analiza kierunków dziaa organów UGW w stosunku do kandydujcych nowych pastw Unii Europejskiej, a take analiza obcie
kosztowych, jakie kraje te musz ponosi w momencie wchodzenia do strefy euro. Dla
prezentacji tych zagadnie w pierwszej czci zawarto krótki rys historyczny, prezentujcy proces dochodzenia do UGW i kryteria jej utworzenia i czonkostwa. W drugiej czci
zostan przedstawione akty prawne, jakie s kadorazowo stosowane w trakcie przyjmowania nowych czonków. Trzecia cz zostaa powicona analizie potencjalnych obszarów generujcych koszty wprowadzenia euro w trzech sektorach gospodarki krajowej, tj.
nansowym, realnym i publicznym. Cao zamyka podsumowanie.

PROCES TWORZENIA UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ
Koncepcja europejskiej integracji gospodarczej zostaa zapocztkowana ju w 1950
roku, gdy francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman zaproponowa, aby
Francja i Niemcy, a take inne kraje poczyy swe sektory wgla i stali oraz podporzdkoway je ponadnarodowemu organowi. Wspólna inicjatywa szeciu krajów zachodnioeuropejskich doprowadzia do podpisania w 1951 roku w Paryu Traktatu ustanawiajcego Europejsk Wspólnot Wgla i Stali, a nastpnie w 1957 roku w Rzymie kolejnych
dwóch traktatów ustanawiajcych Europejsk Wspólnot Energii Atomowej i Europejsk
Wspólnot Gospodarcz, i objcia wspólnotow integracj wszystkich sektorów gospodarczych. Ju w 1962 roku w Memorandum Marjolin’a pastwa czonkowskie EWG
zauwayy potrzeb utworzenia unii walutowej. Potwierdziy to ponownie w planie dochodzenia do unii monetarnej, sporzdzonym dla Rady Europejskiej przez Pierre’a Wernera w 1970 roku. Zaamanie si w 1971 roku midzynarodowego systemu walutowego
z Brenton Woods wstrzymao na kilka lat prace integracyjne, jednak uruchomiono je
ponownie w 1979 roku, tworzc Europejski System Walutowy (ESW) i ustanawiajc
europejsk jednostk monetarn ECU (European Currency Unit).
ECU penio funkcj jednostki stosowanej w rozliczeniach midzybankowych, wyznaczaniu kursów walutowych, gromadzeniu rezerw walutowych i tworzeniu budetu Komisji Europejskiej. Stanowio ono równie walut, w której denominowano cz dunych
papierów wartociowych emitowanych przez instytucje Wspólnot Europejskich. Cho
ESW i jednostka ECU nie zdoay wywrze silnego nacisku na polityk gospodarcz,
gdy EWS nie mia uprawnie do koordynowania polityki skalnej wród krajów czonActa Sci. Pol.
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kowskich, a zastosowanie ECU ograniczao si do wskiego zakresu czynnoci nansowych, to stay si one prekursorami unii gospodarczej i walutowej oraz wspólnej waluty
euro. EWS mia duy wkad w podpisanie w 1987 roku w Luksemburgu Jednolitego
Aktu Europejskiego (The European Single Act), zobowizjcego pastwa czonkowskie
do utworzenia do koca 1992 roku jednolitego europejskiego rynku opartego na zasadzie
wolnego przepywu osób, towarów i usug oraz kapitau i bdcego podstaw do unii
gospodarczej i walutowej.
Zapisy Aktu o potrzebie tworzenia obszaru gospodarczego pozbawionego wewntrznych granic byy wyrazem narastajcej w tym czasie opinii, e tylko tak uwolniony rynek
moe przyspieszy gospodarczy rozwój pastw czonkowskich, zintensykowa ich wzajemn wspóprac i podnie integracj caej unii, prowadzc do ogólnej konwergencji
polityki gospodarczej. Tak zdeniowany obszar gospodarczy móg efektywnie wypeni
stawiane przed nim cele tylko przy operowaniu jedn wspóln walut. Dziki niej moliwe jest szybkie porównywanie cen na caym obszarze wspólnotowym, wyeliminowanie
operacji wymiany walut i zmniejszenie kosztów transakcyjnych. Wspólna waluta jest te
instrumentem symbolizujcym i integrujcym Wspólnot.
Oczekiwania te doprowadziy do reaktywowania idei wspólnej waluty i opracowania
kalendarium dochodzenia do Unii Gospodarczej i Walutowej zapisanego w raporcie Komisji Delorsa z 1989 roku Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania UGW zostay
zawarte w Traktacie ustanawiajcym Wspólnot Europejsk, podpisanym w Maastricht
w 1991 roku. Opracowany przez Komisj Delorsa proces dochodzenia do UGW rozoono trzy etapy, którym przypisano nastpujce zadania:
x pierwszy etap (01.07.1990–31.12.1993) – usunicie wszelkich wewntrznych barier
dla swobodnego przepywu osób, towarów, usug, kapitau dla powstania pan-europejskiej wolnej przestrzeni gospodarczej; zintegrowanie rynków nansowych, a take
zacienienie wspópracy pomidzy bankami centralnymi i rzdami krajów czonkowskich dla wyeliminowania rónic w prowadzeniu polityki gospodarczej i polityki pieninej. Zwieczeniem tych prac byo podpisanie w 1992 roku w Maastricht Traktatu
ustanawiajcego Wspólnot Europejsk, stanowicego podstaw prawn utworzenia
UGW,
x drugi etap (01.01.1994–31.12.99) – przygotowanie regulacji prawnych okrelajcych
warunki wejcia krajów czonkowskich do UGW oraz przepisów wykonawczych niezbdnych do funkcjonowania systemu bankowego w stree euro, a take za ujednolicenie zaoe polityki gospodarczej pastw czonkowskich. Dla nadzorowania procesu tworzenia unii monetarnej w 1994 roku powoano Europejski Instytut Walutowy
we Frankfurcie nad Menem. EIW koordynowa wszelkie prace legislacyjne i organizacyjne wród wszystkich krajów UE, ustala precyzyjne kalendarium wprowadzenia
euro do obiegu bezgotówkowego i gotówkowego. Po uchwaleniu aktów prawnych,
niezbdnych do wprowadzenia euro, oraz zorganizowaniu Europejskiego Systemu
Banków Centralnych1 EIW zosta przeksztacony w 1998 roku w Europejski Bank
Centralny, nadzorujcy polityk pienin w systemie bankowym strefy euro.
1 ESBC skada si z EBC oraz z banków centralnych wszystkich pastw Unii Europejskiej, przy
czym tylko banki centralne krajów strefy euro maj prawo gosu w podejmowaniu decyzji dotyczcych polityki pieninej systemu bankowego strefy euro. T grup banków centralnych okrela
si terminem Eurosystem.
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x trzeci etap (01.01.1999–28.02.20022) – wprowadzenie 1 stycznia 1999 roku euro do
obiegu bezgotówkowego w jedenastu krajach czonkowskich i ustanowienie jednej
polityki pieninej dla caego obszaru UGW3. W trakcie okresu przejciowego trwajcego do koca 2001 roku ujednolicono systemy obsugi rozlicze, zaprzestano publikowania krajowych wska ników – oprocentowa rynku midzybankowego4, a zastpiono je stawkami EURIBOR, okrelajcymi stopy procentowe na europejskim rynku
midzybankowym w euro. W tym czasie wyprodukowano banknoty i monety, które
w drugiej poowie 2001 roku zostay przekazane do systemu bankowego, a nastpnie
wprowadzone do obiegu gotówkowego 1 stycznia 2002 roku. W trakcie dwumiesicznego okresu podwójnego obiegu wycofano dotychczasowe waluty krajowe.
Od 1 marca 2002 roku na obszarze dwunastu krajów czonkowskich euro stao
si jedynym prawnym rodkiem patniczym, przy czym pozostawiono przez wiele lat
moliwo wymiany dotychczasowej krajowej waluty w kasach banków centralnych.
Obszar ten powikszy si o cztery nowe pastwa czonkowskie, które zostay wczone do
Unii Europejskiej w maju 2004 roku. Aktualnie po przyjciu euro w Sowenii (2007), na
Cyprze i Malcie (2008) oraz w Sowacji (2009) strefa euro zoona jest z szesnastu
krajów czonkowskich.

ASPEKTY PRAWNE PRZYSTPIENIA KRAJU CZONKOWSKIEGO
DO STREFY EURO
Pen realizacj uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej oraz przyjcia
wspólnej waluty przez kraje czonkowskie reguluj przepisy Traktatu ustanawiajcego
Wspólnot Europejsk, a w szczególnoci art. 105–124 wyznaczajce zaoenia polityki pieninej i prezentujce instytucjonalne postanowienia realizacji unii gospodarczej
i walutowej. Art. 122 ust. 2 Traktatu okrela tryb zniesienia derogacji i wczenia pastwa
czonkowskiego do strefy euro. Decyzj t podejmuje Rada na wniosek Komisji Europejskiej, po konsultacjach z Parlamentem Europejskim. Natomiast w art. 121 Traktatu
wyznacza kryteria, jakie powinny wypenia pastwa ubiegajce si o czonkostwo
w UGW. Nale do nich:
x kryterium stabilnoci kursu walutowego – przewidujce, e przez okres co najmniej
2 lat wahania kursu waluty krajowej wobec euro nie mog przekroczy ±15%,
x kryterium in acji – przewidujce, e rednia 12-miesiczna rocznych stóp in acji
w danym kraju nie moe przekracza o wicej ni 1,5 punkta procentowego redniej
12-miesicznej rocznych stóp in acji z trzech krajów czonkowskich o najbardziej
stabilnych cenach,
Pocztkow dat zakoczenia trzeciego etapu ustalono na 30 czerwca 2002 r., jednak ze wzgldu
na spodziewany wzrost kosztów wprowadzania euro do obiegu gotówkowego (w okresie podwójnego obiegu znacznie wysze koszty obsug kasowej w dwóch walutach) okres ten skrócono do
28 lutego.
3 Pierwszymi krajami strefy euro byy: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia,
Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia i Wochy, a od 2001 r. Grecja.
4 Waniejszymi stawkami byy: FIBOR i PIBOR odzwierciedlajce poziom stóp rynku midzybankowego w Niemczech i we Francji.
2
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x kryterium stopy procentowej – wskazujce, e w okresie jednego roku poprzedzajcego moment dokonania oceny przez EBC i Komisj Europejsk, rednia dugoterminowa stopa procentowa nie moe by wysza ni 2 punkty procentowe od redniej z analogicznych stóp w trzech krajach czonkowskich o najbardziej stabilnych
cenach,
x kryterium skalne – stanowice, e faktyczny i planowany decyt sektora publicznego nie moe przekracza 3% PKB, a cakowity dug publiczny nie moe przekracza
60% PKB,
x kryterium zgodnoci legislacyjnej – przewidujce, e bank centralny posiada instytucjonaln, nansow i personaln niezaleno oraz legislacja kraju czonkowskiego
jest zgodna z zapisami Traktatu i statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych.
Integraln czci Traktatu jest Protokó nr 6 stanowicy Statut Europejskiego Systemu
Banków Centralnych. Ustala on cele i zadania Europejskiego Banku Centralnego i krajowych banków centralnych uczestniczcych w ESBC. Statut okrela zakres instytucjonalnej, nansowej i personalnej niezalenoci EBC i krajowych banków centralnych oraz
ustala organa zarzdzajce, jakimi s Rada Prezesów, Zarzd i Rada Ogólna. Ponadto
Statut precyzuje zasady emisji banknotów, ksztatowania i realizacji polityki pieninej,
m.in. prowadzenia operacji otwartego rynku, operacji kredytowych i obowizku odprowadzania rezerwy. Okrela równie wielko kapitau EBC i procedur wyznaczania procentowego i kwotowego udziau, jaki kady krajowy bank centralny zobowizany jest
opaci , a take zasady wpacania do EBC rezerw walutowych i dalszego zarzdzania
nimi oraz system ustalania kursów walutowych. Procedury te nakadaj na kraje wchodzce do strefy euro obowizek wprowadzenia istotnych zmian w prawodawstwie krajowym, majcych form poprawek do konstytucji, czy zmian odpowiednich ustaw5.
Generalne kwestie zwizane ze statusem prawnym euro, a take wprowadzeniem tej
waluty do obiegu bezgotówkowego i gotówkowego zostay zawarte w aktach wspólnotowego prawa wtórnego ustanowionego w latach 1997–1998 [Olszak i Porzycki 2008]. Do
fundamentalnych regulacji zalicza si:
x rozporzdzenie Rady (WE) nr 1103/97 [Dz.U. L 162 z 19.06.1997 r.] z dnia 17.06.1997 r.
w sprawie okrelonych zasad wprowadzania euro z pó n. zm. – potwierdza zasad
kontynuacji umów oraz instrumentów prawnych, a take okrela regu ustalania kursu wymiany walut krajowych wobec euro. Ponadto ustanawia zasady zaokrglania
kwot powstaych po przeliczeniu na euro do najbliszego eurocenta,
x rozporzdzenie Rady (WE) nr 974/98 [Dz.U. L 139 z 11.05.1998 r.] z dnia 03.05.1998 r.
w sprawie wprowadzania euro z pó n. zm. – reguluje zasady wprowadzania euro do
obiegu bezgotówkowego i gotówkowego oraz ustala, e dug pastw czonkowskich,
a take rozliczenia pomidzy bankami centralnymi bd realizowane w euro. Stanowi
równie, e w dniu wprowadzenia euro wszystkie instrumenty nansowe wyraone
w walutach narodowych zostan obligatoryjnie przeliczone na euro, zgodnie nieodwoalnym kursem wymiany, a w okresie podwójnego obiegu krajowe banknoty i monety bd penoprawnymi rodkami patniczymi wycznie w obrbie granic danego
pastwa. Ponadto ustala tryb zastpowania walut narodowych przez euro, zasady
5 W przypadku Polski niezbdna jest zmiana art. 227 Konstytucji RP stwierdzajcego, e polityk
pienin realizuje wycznie Narodowy Bank Polski oraz zmiana ustaw o NBP i prawo bankowe.
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emisji banknotów i monet euro oraz procedury zapobiegania przestpstwom prania
pienidzy,
x rozporzdzenie Rady (WE) nr 2866/98 [Dz.U. L 359 z 31.12.1998 r.] z dnia 31.12.1998 r.
w sprawie kursów wymiany midzy euro i walutami pastw czonkowskich wprowadzajcych euro z pó n. zm. – okrela wartoci nieodwoalnego kursu wymiany walut
pastw przyjmujcych euro.
Dla usprawnienia dziaa zwizanych z wprowadzaniem nowej waluty do systemu
nansowego Komisja Europejska wydaje zalecenia o charakterze fakultatywnym. Sporód wielu rekomendacji trzy zalecenia w najwikszym stopniu odnosz si do dziaa
prowadzonych w trakcie wymiany waluty krajowej:
x zalecenie Komisji Europejskiej nr 98/286/WE [Dz.U. L 130 z 01.05.1998 r.] z dnia
23 kwietnia 1998 r. w sprawie opat bankowych za konwersj na euro – zaleca, aby
banki komercyjne nie pobieray opat za wymian waluty w okresie podwójnego
obiegu oraz za przewalutowanie na euro kwot na rachunkach bankowych,
x zalecenie Komisji Europejskiej nr 98/287/WE [Dz.U. L 130 z 01.05.1998 r.] z dnia
23 kwietnia 1998 r. w sprawie podwójnego oznaczania cen i kwot – zachca przedsibiorstwa do przedstawiania cen w walucie krajowej i w euro, aby konsumenci mogli
stopniowo przyzwyczaja si do nowej waluty, co uatwi im porównywanie cen tych
samych towarów w rónych krajach UGW oraz rekomenduje dugo okresu obowizywania tego wymogu,
x zalecenie Komisji Europejskiej nr 2008/78/WE [Dz.U. L 23 z 26.01.2008 r .] z dnia
10 stycznia 2008 r. w sprawie rodków uatwiajcych przysze przejcie na euro –
rekomenduje zasady prowadzenia kampanii informacyjnej na temat rozpoznawania
banknotów i monet euro, szkolenia kasjerów, zaopatrywania w gotówk i jej przechowywania w bankach i placówkach bankowych, dostosowania bankomatów i terminali patniczych oraz zmiany zasad rachunkowoci, niezbdne do przeprowadzenia ze
wzgldu na euro.
Caoksztat zagadnie zwizanych z produkcj i dystrybucj gotówki reguluj akty
prawne Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego, sporód których
wyróni naley:
x rozporzdzenie Rady (WE) nr 975/98 [Dz.U. L 139 z 11.05.1998 r.] z dnia 03.05.1998 r.
w sprawie nominaów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do
obiegu – ustala wartoci nominalne i specykacje techniczne monet euro przeznaczonych do obiegu gotówkowego,
x decyzja Europejskiego Banku Centralnego nr 2001/15/EBC [Dz.U. L 337 z 20.12.2001 r.]
z 6 grudnia 2001 r. w sprawie emisji banknotów euro – wyznacza zasady emisji banknotów euro,
x rozporzdzenie Rady (WE) nr 1338/2001 [Dz.U. C 27 z 31.01.2008 r.] z dnia
28 czerwca 2001 r. w sprawie ustanowienia rodków niezbdnych dla ochrony euro
przed faszowaniem z pó n. zm. – okrela niezbdne dziaania dla ochrony banknotów i monet euro przed ich faszowaniem oraz ustanawia procedury zbierania i gromadzenia danych zwizanych z faszywymi banknotami i monetami oraz dostpem
do tych danych,
x wytyczne Europejskiego Banku Centralnego nr EBC/2006/10 [Dz.U. L 215
z 05.08.2006 r .] z 24 lipca 2006 r. w sprawie wymiany banknotów nastpujcej po
Acta Sci. Pol.
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ustaleniu kursu wymiany walut w zwizku z wprowadzeniem waluty euro – wyznaczaj zasady oraz dzienne i wartociowe limity transakcji wymiany banknotów
w bankach,
x wytyczne Europejskiego Banku Centralnego nr EBC/2006/9 [Dz.U. L 207
z 28.07.2006 r.] z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie niektórych przygotowa do wymiany pienidza gotówkowego – okrelaj sposoby zaopatrzenia wstpnego banków
i wtórnego rm i gospodarstw domowych, zasady zabezpieczania nansowego pobranej waluty oraz transportu i przechowywania gotówki.
Dla uatwienia przeprowadzenia procesu wprowadzenia euro w nowych krajach
czonkowskich nieznacznie zmodykowano procedury akcesyjne, tak, aby nie zmieniajc podstawowych kryteriów, zaimplementowa dowiadczenia nabyte przez pierwsze
kraje strefy euro. Jedn z najistotniejszych nowelizacji tych procedur byo zezwolenie
na jednoczesne wprowadzenie euro do obiegu gotówkowego i bezgotówkowego, zawarte w Rozporzdzeniu Rady (WE) nr 2169/2005 [Dz.U. L 346 z 29.12.2005 r.] z dnia
21 grudnia 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzania
euro. Celem tej zmiany byo obnienie kosztów generowanych w okresie przejciowym,
w trakcie którego funkcjonuje zasada „brak zakazu, brak nakazu”. Cho z jednej strony
umoliwiaa pynne przejcie przedsibiorstwom z rozlicze w walucie krajowej na
walut unijn, jednak z drugiej strony generowaa wysokie koszty operacyjne, gdy
wszystkie podmioty gospodarcze byy zobowizane do prowadzenia ksigowoci i rozlicze handlowych w dwóch walutach, co prowadzio do rozbudowania systemów informatycznych i podniesienia kosztów ich opracowania i utrzymania.
W zwizku z wprowadzeniem euro jako prawnego rodka patniczego w pastwie
czonkowskim konieczne jest dokonanie odpowiednich zmian w prawie krajowym. Ze
wzgldu na wag tych zmian przybieraj one charakter zrónicowanych aktów prawnych. Uregulowania zasadnicze dla procesu wprowadzenia euro zawierane s zazwyczaj
w jednej zbiorczej ustawie, okrelanej mianem ustawy horyzontalnej lub parasolowej.
Kwestie o charakterze porzdkujcym polegajce na zamianie nazwy waluty z krajowej
na euro, czy te kwoty uprzednio wyraonej w walucie krajowej na kwot odnoszc si
do euro, regulowane s przy uyciu poprawek do odpowiednich aktów prawnych.
Celem ustawy horyzontalnej jest uregulowanie zasadniczych kwestii zwizanych
z zamian walut. Jej horyzontalny charakter wynika z faktu, e jednoczenie nowelizuje
wiele aktów prawnych6 [Górska i in. 2008]. Do zagadnie poruszanych przez nowe pastwa czonkowskie w tego typu ustawach nale:
x organizacja i zadania banku centralnego oraz jego niezaleno w stosunku do instytucji administracji,
x funkcjonowanie nadzoru nad rynkami nansowymi oraz zasady funkcjonowania
poszczególnych segmentów sektora nansowego,
x funkcjonowanie giedy papierów wartociowych w okresie wymiany walut,
x przewalutowanie wartoci udziaów, akcji, obligacji i innych papierów wartociowych, a take kapitau zakadowego spóki prawa handlowego i jego podziau pomidzy udziaowców po denominacji na euro oraz zaksigowania rónic w kwotach
powstaych na skutek przeliczenia wartoci kapitau itp.
6

Zob. ustawa horyzontalna uchwalona w Sowenii: [Euro Adoption Act… 2006].
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x tworzenie budetu, rozliczenia podatkowe, ubezpieczenia spoeczne, ca i inne zobowizania budetowe w okresie wymiany walut,
x metody prezentowania cen i wystawiania faktur w dwóch walutach w okresie obowizku podwójnej ekspozycji cen i innych kwot pieninych,
x metody przeliczania kwot z waluty krajowej na euro i odwrotnie oraz zaokrglania
kwot powstaych po przeliczeniu,
x zasada zachowania cigoci umów, gwarantujca, e wprowadzenie euro nie zmienia
dotychczasowego charakteru umów i innych instrumentów prawnych,
x parametry stanowice wielkoci referencyjne w umowach handlowych, m.in. zamiana stawki krajowego rynku midzybankowego na stawk EURIBOR, indeksy i kursy
wymiany,
x dugo obowizkowego okresu podwójnego obiegu, podwójnej ekspozycji cen,
okresu wymiany pozostawionych krajowych banknotów i monet na euro,
x limit dzienny gotówkowej wymiany waluty krajowej (dla zapobieenia procederowi
prania pienidzy), a take wielkoci kar za wczeniejsze wprowadzenie waluty euro
do obiegu.
Kolejn kwesti jest dokonanie technicznych poprawek w aktach prawnych, najczciej z dziedziny prawa nansowego i handlowego, prawa karnego, cywilnego i administracyjnego, w których konieczne jest zastpienie kwoty w walucie krajowej odpowiedni
kwot wyraon w euro7.
W efekcie modykacji prawa wspólnotowego odnoszcego si do zasad wprowadzania euro, nowe kraje czonkowskie mog zastosowa w tym wzgldzie trzy podstawowe
scenariusze [Schafer 2006]:
1. Scenariusz z okresem przejciowym (scenariusz madrycki), w którym w pierwszym
etapie euro funkcjonuje wycznie w formie bezgotówkowej jako zapis ksigowy
(maksymalnie 3 lata), a nastpnie jest wprowadzane do obiegu gotówkowego w trakcie okresu podwójnego obiegu, trwajcego nie duej ni 6 miesicy.
2. Scenariusz „big-bang” zakadajcy jednoczesne przyjcie euro do obiegu gotówkowego i bezgotówkowego z zastosowaniem okresu podwójnego obiegu, trwajcego
nie duej ni 6 miesicy.
3. Scenariusz „big-bang” z opcj „phasing out” dajcy dodatkowo, w stosunku do scenariusza „big-bang”, moliwo stosowania odniesie do waluty krajowej w niektórych
dokumentach prawnych i instrumentach nansowych (maksymalnie 1 rok po wprowadzeniu euro).

KOSZTY WPROWADZANIA EURO PONOSZONE PRZEZ NOWE KRAJE
CZONKOWSKIE
W zalenoci od rodzaju prowadzonej dziaalnoci przedsibiorstwa proces wprowadzania euro w zrónicowanym stopniu wpywa na cigo jego dziaania i poziom
dodatkowych kosztów operacyjnych, ponoszonych z tego tytuu. Z tego te wzgldu
7 Wedug Olszak i Porzycki [2008] w prawie polskim wystpuje okoo osiem tysicy odwoa do
zotego, które trzeba bdzie zamieni na euro.
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naley osobno analizowa poszczególne sektory, tj. nansowy, przedsibiorstw i publiczny. W literaturze przedmiotu nie istnieje zbyt wiele prac prezentujcych aspekty
kosztowe procesu przystpienia kraju czonkowskiego do strefy euro, odnoszce si do
przedsibiorstw sektora nansowego [Cabral i in. 2002; Cappiello 2006; Górska i in.
2003; Kozak 2009, McCauley and White 1997; Pawowska i Kozak 2009; Rehman
2000] i realnego [Dirschmid i in. 2001, Folkertsma 2002, Puchalska 2008] oraz instytucji sektora publicznego [European Commission 2008; Ministerstwo Finansów 2005].
Wedug wiedzy autora dotychczasowe badania byy prowadzone przez nieliczn grup
banków centralnych [Bank of Austria Hubmer 1997 i 1999, Dirschmid i in. 2001, Gruber and Ritzbeger-Grunwald 2005; Bank of Slovakia 2006; Bank of Slovenia 2007;
ECB 1999; Narodowy Bank Polski 2004], instytucji badawczych [Deutsche Bank 2001,
Johnson 1996] i rm konsultingowych [Bannock Consulting 2001; Bugie 1996; Deloitte
2007; Salomon Brothers 1996], przy czym wikszo z nich powstawaa w okresie przygotowania lub w trakcie wprowadzania wspólnej waluty przez pierwszych jedenacie
pastw-czonków UGW. Celem tej czci analizy jest zaprezentowanie obszarów dziaania poszczególnych sektorów, w których w trakcie wprowadzania euro generowane s
istotne koszty operacyjne.

SEKTOR FINANSOWY
Sektor nansowy jest podstawowym rodowiskiem funkcjonowania waluty euro i w
najwikszym stopniu ponosi koszty jego wprowadzenia do systemu rozlicze patniczych
i nansowania przedsibiorstw. Ze wszystkich kategorii przedsibiorstw tego sektora
najwyszy udzia w kosztach przyjcia euro przypada na banki. Firma konsultingowa
Deloitte [2007], prowadzc analiz kosztów wprowadzenia euro w Sowenii wskazuje,
e duy bank komercyjny ponosi pi dziesiciokrotnie wiksze koszty euro ni duy
zakad ubezpiecze. W Polsce regu t uzasadnia równie fakt, e banki s najwaniejszym ogniwem systemu nansowego, posiadajc okoo 70% jego aktywów [Raport…
2008]. Zakres czynnoci bankowych sprawia, e koszty dostosowawcze s generowane
w dwóch najwaniejszych obszarach:
x operacje obrotu gotówkowego,
x operacje obrotu bezgotówkowego.
Wprowadzenie euro do obrotu gotówkowego wymaga poniesienia istotnych kosztów przez banki na przezbrojenie sprztu liczcego i sortujcego banknoty i monety,
a take na transport i przechowywanie nowej waluty oraz wycofanie z obiegu dotychczasowej krajowej waluty. Ponadto tak czste przemieszczanie gotówki wymaga ochrony
zycznej oraz ubezpieczenia nansowego. Istotnym czynnikiem kosztowym jest równie
konieczno okresowego zwikszenia obsady kasjerów oraz wyduenia ich czasu pracy.
Dotychczasowe dowiadczenia krajów strefy euro wskazuj, e najwiksze koszty przyjcia euro powstaj w okresie czterech ostatnich miesicy roku bezporednio poprzedzajcego „Dzie €” oraz w pierwszych tygodniach okresu podwójnego obiegu.
Koszty modernizacji urzdze obsugujcych obrót gotówkowy wi si z koniecznoci przezbrojenia bankomatów i wpatomatów oraz wyposaenia kas bankowych
w urzdzenia do obsugi waluty euro. Z tego te wzgldu przy doborze nominaów bankOeconomia 8 (1) 2009
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notów euro wprowadzanych w pierwszym etapie do obiegu bierze si pod uwag dwa
gówne czynniki:
1. Poziom cen na danym rynku po ich denominacji w euro i zwizana z tym czsto
stosowania niektórych nominaów banknotów.
2. Zbieno wymiarów zewntrznych z wymiarami dotychczasowych banknotów.
Powoduje to, e w pierwszych tygodniach do obiegu wprowadzane s najczciej dwa
lub trzy rodzaje banknotów euro z grupy najniszych nominaów oraz o wymiarach najbardziej zblionych do banknotów wycofywanej waluty krajowej. W trakcie wprowadzania euro na Sowacji, w pierwszych tygodniach obieg gotówkowy zasilany by wycznie
banknotami o dwóch nominaach: €10 i €20. Dla obnienia obcie banków komercyjnych z tytuu wprowadzania euro niektóre banki centralne refunduj bankom komercyjnym cz kosztów transportu i przechowywania nowej i wycofywanej waluty. System refundacji w najwikszym stopniu premiuje przechowywanie duych gabarytowo zapasów
monet, a take dugo okresu przechowywania. Tego rodzaju premie stosoway centralne
banki Belgii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii i Niemiec. Skal problemu przechowywania
waluty odzwierciedla fakt, e w styczniu i lutym 2002 roku do banków komercyjnych
skierowano okoo 7,5 mld sztuk banknotów euro o wartoci 248,9 mld euro oraz okoo
35,8 mld sztuk monet o wartoci 11,5 mld euro. W tym samym czasie banki komercyjne,
wedug stanu na koniec 2001 roku miay do zebrania i wycofania z obiegu okoo 116 mld
sztuk monet walut krajowych o cznej wartoci 16,3 mld euro [ECB 2002].
Kolejne obcienie dla banków wynika z koniecznoci zoenia przez nich prawnego
zabezpieczania banknotów i monet euro pobranych z banku centralnego w ramach zaopatrzenia pierwotnego, przed dniem ocjalnego wprowadzenia euro do obiegu. Zgodnie z wytycznymi EBC banki przekazuj w formie zabezpieczenia aktywa kwalikowane (najczciej papiery skarbowe i bony pienine) o wartoci co najmniej równej
równowartoci pobranej waluty euro [Guideline… 2001]. W ten sposób ponosz straty
nansowe, zamraajc okresowo cz funduszy przeznaczonych na bardziej dochodow
dziaalno kredytow.
Dodatkowe koszty obsugi kasowej w najwikszym stopniu tworz si w okresie podwójnego obiegu obu walut. Dla zminimalizowania tych strat ostatnie cztery kraje strefy
euro skróciy ten okres nawet do 14 dni (Sowenia). Konieczno prowadzenia obsugi
kasowej w dwóch walutach zwiksza w sposób istotny koszty dziaania, m.in. wymaga
zatrudnienia dodatkowych kasjerów oraz wyduenia czasu pracy sub skarbcowych,
stanowicych bezporednie zaplecze obsugi kasjerskiej. Wydua to równie czas przeprowadzenia operacji patniczych i zwiksza prawdopodobiestwo popenienia bdów
przez kasjerów. Zgodnie z badaniami ankietowymi przeprowadzonymi przez Komisj
Europejsk wród duych sieci sprzeday detalicznej, stosowanie w kasach dwóch walut
powoduje wyduenie czasu obsugi klientów o 25–100% [EC 2008].
Wprowadzenie euro do obiegu bezgotówkowego ma zbliony charakter w bankach
i niebankowych instytucjach nansowych. Przygotowanie systemów rozliczania patnoci, obsugi produktów nansowych oraz rejestru operacji do funkcjonowania w wersji
dwuwalutowej jest w bankach i instytucjach nansowych ródem istotnych kosztów
operacyjnych. Wielko tych kosztów wzrasta wraz z podnoszeniem si stopnia zoonoci oferowanych produktów nansowych oraz rozlegoci sieci placówek operacyjnych
[Hubmer 1997]. Zasada ta aktualna jest zarówno dla banków, jak i niebankowych instyActa Sci. Pol.

Polityka ekonomicznej i instytucjonalnej integracji nowych pastw czonkowskich...

59

tucji nansowych, m.in. zakadów ubezpiecze, towarzystw i funduszy inwestycyjnych
i emerytalnych, czy domów maklerskich.
Oprócz specycznych wycznie dla sektora bankowego zada dostosowawczych polegajcych na modernizacji systemu rozlicze patnoci i konwersji rachunków depozytowych
i kredytowych klientów, wszystkie instytucje sektora nansowego zobligowane s w trakcie wprowadzania euro do wykonania w systemach informatycznych nastpujcych prac:
x modernizacja systemów rejestracji oferowanych produktów nansowych,
x przeszacowanie papierów wartociowych wasnego portfela inwestycyjnego i zarejestrowanie na rachunkach inwestycyjnych klientów,
x modernizacja systemu internetowej i telefonicznej obsugi klientów,
x generowanie dwuwalutowych wycigów i informacji o stanie kont klientów,
x modernizacja systemu rachunkowoci i rozlicze wewntrznych.
Poza stopniem zoonoci usug nansowych, na wielko kosztów wprowadzania euro
do obiegu bezgotówkowego istotny wpyw ma równie dugo okresów, w których istnieje obligatoryjny wymóg stosowania dwóch walut. Najwiksze komplikacje i koszty operacyjne wprowadza konieczno dostosowania systemów do wymogów okresu przejciowego, w którym rozliczenia handlowe, a take rachunki bankowe prowadzone s zarówno
w euro, jak i w walucie krajowej. Salomon Brothers [1996] szacuje, e w przypadku
banków prowadzenie rozlicze w dwóch walutach w okresie przejciowym generuje dodatkowe koszty operacyjne o wartoci od 1% do 1,5% dochodów z dziaalnoci bankowej.
Kolejnym czynnikiem kosztotwórczym jest wymóg podwójnego prezentowania
cen i wszelkich kwot pieninych. Rozpoczyna si on niezwocznie po ustaleniu nieodwoalnego kursu wymiany waluty krajowej wobec euro i trwa do dwunastu miesicy
po dacie wprowadzenia euro [Zalecenie… 2008]. W tym czasie banki i inne instytucje
nansowe zobowizane s do przeprowadzenia konwersji na euro kwot znajdujcych
si na rachunkach i kontach klientów. Ponadto wymagane jest powiadomienia klientów
o stanach tych kont wyraonych w euro na ostatni dzie przed „Dniem €”. Przez cay
okres podwójnej prezentacji cen system informatyczny musi generowa wycigi w obu
walutach. Cho przewalutowanie rachunków bankowych klientów indywidualnych i maych przedsibiorstw nie jest skomplikowan operacj, to konwersja rachunków duych
przedsibiorstw moe stwarza wiksze problemy. Wynika to z faktu, e due korporacje
posiadaj wiele zaprogramowanych wczeniej zlece, rozlicze z kontrahentami handlowymi i innymi bankami [Gruber 2005].

SEKTOR PUBLICZNY
W sektorze publicznym najistotniejszym czynnikiem kosztowym procesu wprowadzania euro jest modernizacja systemów informatycznych. Wszystkie jednostki tego sektora musz przeksztaci systemy ksigowe i pacowe oraz inne systemy nansowe do
rejestracji operacji w euro. W zmianach tych jest uwzgldniany wymóg podwójnej ekspozycji cen i innych wartoci pieninych powodujcy, e wynikowe kwoty przedstawiane przez administracj publiczn osobom indywidualnym, przedsibiorstwom i innym
instytucjom s prezentowane w euro i walucie krajowej. Szczególnie wanym obszarem
modykacji systemów informatycznych jest system naliczania podatków, ubezpiecze
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spoecznych, ce i innych zobowiza budetowych. Zoono tych procedur wpywa na
podwyszenie kosztów informatycznych ponoszonych przez sektor publiczny.
Oprócz modernizacji systemów informatycznych, wprowadzenie euro oznacza
konieczno dodatkowej pracy sub nansowych, wyduenia obsugi kasowej i informacyjnej w urzdach skarbowych, oddziaach ubezpiecze spoecznych i instytucjach
pomocy spoecznej, a take konieczno wymiany dotychczas stosowanych formularzy
i blankietów. W dziaalnoci indywidualnych instytucji dodatkowymi kosztami s m.in.:
przewalutowanie pracowniczych umów o prac i kontraktów z podmiotami wykonujcymi outsourcing, prace zlecone lub roboty remontowe i inwestycyjne.
Najwikszym kosztem sektora publicznego jest przeprowadzenie publicznej kampanii informacyjnej, szczególnie skierowanej do osób starszych, niepenosprawnych
i mniejszoci narodowych. Jej celem jest pokazanie praktycznej strony wymiany walut,
m.in. rozpoznawanie nowych banknotów i monet, metody przeliczania kwot z i na euro
oraz zasady zaokrglania kwot powstaych po przeliczeniu.

SEKTOR PRZEDSIBIORSTW
W ramach sektora przedsibiorstw wprowadzenie euro do obiegu gotówkowego
i bezgotówkowego w najwikszym stopniu wpywa na dziaalno handlu detalicznego.
Przedsibiorstwa handlowe musz dostosowa do euro systemy informatyczne obsugujce ich dziaalno , a take systemy ewidencji ksigowej i pac. Wymóg podwójnej
ekspozycji cen powoduje, e wszystkie oznaczenia cen musz by wyraone w euro
i walucie krajowej, co w wielu wypadkach zmienia grak opakowa, katalogów reklamowych, ulotek informacyjnych i zestawie ofertowych. Bardzo wanym problemem
dla przedsibiorstw handlowych jest zapewnienie sprawnej obsugi kasowej. Jego najwiksze natenie pojawia si w okresie podwójnego obiegu obu walut. Przed „Dniem
€” przedsibiorstwa handlowe szkol kasjerów pod ktem umiejtnoci rozpoznawania
banknotów i monet euro. Musz równie zgromadzi , w ramach gotówkowego zaopatrzenia wtórnego, banknoty i monety niezbdne do wydawania reszt klientom. Istnieje
bowiem zasada, e w okresie podwójnego obiegu klienci mog paci walut krajow,
natomiast reszta wydawana im jest wycznie w euro.
Zasilenie si rm handlowych w gotówk euro wymaga zoenia przez nie zabezpieczenia nansowego w bankach komercyjnych w postaci papierów wartociowych
bd zablokowania depozytów na rachunkach bankowych. W dalszej kolejnoci rmy
handlowe ponosz koszty transportu i ubezpieczenia gotówki oraz jej przechowywania
i zapewnienia odpowiedniej ochrony we wasnych placówkach. Kolejnym kosztem obiegu gotówkowego w rmach handlowych jest zwikszona okresowo obsada kasjerów
i dodatkowe wyposaenie stanowisk kasowych.
Druga grupa najsilniej dotknita wymian waluty to rmy utrzymujce sieci automatów sprzedajcych ywno oraz inne dobra i usugi. Postpujca automatyzacja sprzeday sprawia, e jest to istotny czynnik kosztowy dla caego sektora przedsibiorstw.
Za porednictwem automatów sprzedawane s sodycze, napoje, ciastka, bilety, paliwo
samochodowe, a take wnoszone s opaty za parkowanie, mycie samochodów, rozmowy
telefoniczne i inne. W funkcjonowaniu automatów sprzedajcych naley oczekiwa
Acta Sci. Pol.
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nawet kilkudniowej przerwy, niezbdnej dla modernizacji urzdze rozpoznajcych
banknoty i monety euro.
Dla przedsibiorstw spoza sektora handlowego wprowadzenie euro nie wie si
z poniesieniem szczególnie istotnych kosztów. Przedsibiorstwa s zobligowane do przestrzegania standardowych procedur, które ograniczaj si do przewalutowania systemu
ksigowego i pacowego z waluty krajowej na euro, zapewnienia umieszczania w dwóch
walutach kwot kocowych przedstawianych pracownikom, kontrahentom handlowym
i urzdom publicznym oraz zestawie ofertowych. Jednak pomimo pojawienia si w rmach niehandlowych do ograniczonej kwoty dodatkowych kosztów, raport rmy Deloitte [2007] wskazuje, e najwiksze problemy z przystosowaniem si do funkcjonowania
w stree euro mog pojawi si w mikroprzedsibiorstwach8.
Do podobnych wniosków prowadz te wyniki bada ankietowych przeprowadzonych wród polskich przedsibiorstw w 2008 roku [Puchalska 2008]. Wskazuj one, e
rmy oczekuj pojawienia si kilku róde kosztów zwizanych z operacj wymiany zotego na euro, tj.: operacji wynikajcych z obowizku podwójnej ekspozycji cen, dostosowanie systemów ksigowych, dostosowanie systemów informatycznych i przeszkolenie
pracowników. Równie w przypadku polskich przedsibiorstw oczekuje si, e mikroprzedsibiorstwa ponios najwiksze, w relacji do rocznej sprzeday, koszty dostosowania si do euro.

PODSUMOWANIE
1. Integracja nowych pastw czonkowskich ze stref euro i pena realizacja Unii
Gospodarczej i Walutowej (UGW) stwarza dla nich nowe moliwoci rozwoju gospodarczego. Wymaga to jednak spenienia przez ca gospodark kraju kandydujcego
okrelonych kryteriów ekonomicznych i legislacyjnych. Wypenienie kryteriów ekonomicznych pozwala krajom kandydujcym na zharmonizowanie kierunków polityki
skalnej i monetarnej z obowizujcymi w stree euro standardami. Natomiast wypenienie kryteriów legislacyjnych umoliwi sprawne wczenie si krajowego banku
centralnego do prac Eurosystemu, odpowiedzialnego za polityk monetarn w stree
euro.
2. Naley podkreli , e proces wczania si pastwa czonkowskiego do strefy euro
jest niezwykle skomplikowany i absorbujcy wszystkie sektory gospodarcze i cae
spoeczestwo. Cho regulacje wspólnotowe daj trzy zasadnicze opcje wprowadzania euro, to ostatnie cztery kraje wykorzystuj wycznie scenariusz big-bang z bardzo
krótkim okresem podwójnego obiegu. Uzasadniaj to potrzeb minimalizacji cakowitych kosztów wprowadzenia euro. Przy czym niezalenie od wybranego scenariusza
przyjmowania euro rzd zawsze troszczy si o powstrzymanie fali nieuzasadnionych
podwyek cen przez ich okresow prezentacj w euro i w walucie krajowej.
3. Organizacja procesu wprowadzenia euro jest zabiegiem kosztownym. Najwiksze obcienia ponosi system bankowy. Krajowy bank centralny odpowiedzialny jest za produkcj banknotów i monet euro, a nastpnie zaopatrzenie gotówkowe banków komer8
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cyjnych. Banki komercyjne ze swoj sieci bankomatów i kas bankowych, stanowi
podstawowy kana zasilania spoeczestwa i przedsibiorstw w walut euro. Wszystkie
instytucje systemu bankowego naraone s na poniesienie istotnych kosztów dostosowania do nowej waluty systemów informatycznych obsugujcych rejestracj zoonych produktów nansowych i operacji ksigowych, a take kosztów zapewnienia
sprawnej obsugi kasowej w okresie dwuwalutowego obiegu gotówkowego.
4. Sektor przedsibiorstw, a przede wszystkim rmy handlowe i obsugujce automaty
sprzedajce ponosz koszty podobne do wystpujcych w bankach, cho znacznie
mniejszej wielkoci. W przypadku sektora publicznego do najistotniejszych pozycji
kosztowych naley modykacja systemu informatycznego obsugujcego rozliczenia zobowiza budetowych osób indywidualnych i przedsibiorstw, a take przeprowadzenie powszechnej kampanii publicznej skierowanej szczególnie do osób
starszych i prezentujcej praktyczne aspekty procesu wprowadzenia nowej waluty
do gospodarki.
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POLICY OF THE ECONOMIC AND MONETARY INTEGRATION
OF THE NEW MEMBER STATES WITH THE EURO ZONE
Abstract. Integration of the New Member States with the euro zone and full realization of the Economic and Monetary Union (EMU) provides new economic opportunities.
However, it requires fullment of the economic and legal convergence criteria, which
harmonize scal and monetary policies and incorporate the domestic central bank into
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the Eurosystem operations. Legal and economic adjustments require involvement of all
sectors of the economy and public administration, and generate signicant adoption costs.
The banking sector, as a main channel of transmission of euro currency to households
and corporations incurs the highest costs. Additionally banks are expected to loss foreign
exchange incomes. For the entire economy the largest share of the euro introduction costs
constitute the costs of the IT adoption.
Key words: European integration, Economic and Monetary Union, costs of euro changeover
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