Peªnomocnik Rz¡du do Spraw Wprowadzenia Euro
przez Rzeczpospolit¡ Polsk¡

SPRAWOZDANIE
za okres od 1 kwietnia do 30 wrze±nia 2012 r.
z dziaªalno±ci
Peªnomocnika Rz¡du do Spraw Wprowadzenia Euro
przez Rzeczpospolit¡ Polsk¡

Warszawa, 21 listopada 2012 r.

Peªnomocnik Rz¡du do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolit¡ Polsk¡, zwany
dalej Peªnomocnikiem Rz¡du, zostaª ustanowiony rozporz¡dzeniem Rady Ministrów z dnia

13 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia Peªnomocnika Rz¡du do Spraw Wprowadzenia
Euro przez Rzeczpospolit¡ Polsk¡ (Dz. U. Nr 11, poz. 60).
Zgodnie z ww. rozporz¡dzeniem do zada« Peªnomocnika Rz¡du nale»y w szczególno±ci:
 inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie dziaªa« organów administracji rz¡dowej
w zakresie przygotowania do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolit¡ Polsk¡ oraz
koordynowanie i monitorowanie realizacji zada« przez mi¦dzyinstytucjonalne zespoªy
robocze,
 prowadzenie wspóªpracy z innymi krajowymi instytucjami zaanga»owanymi
w przygotowania do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolit¡ Polsk¡;
 wydawanie

zalece«

i

rekomendacji

organom

administracji

rz¡dowej

oraz

przekazywanie wniosków i opinii krajowym instytucjom i podmiotom zaanga»owanym
w dziaªania przygotowawcze do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolit¡ Polsk¡
w zakresie realizacji tych dziaªa«,
 niezwªoczne sygnalizowanie Prezesowi Rady Ministrów ewentualnych problemów,
zagro»e« i opó¹nie« w realizacji zada« zwi¡zanych z przygotowaniami do
wprowadzenia euro przez Rzeczpospolit¡ Polsk¡ i przedstawianie, po analizie
nieprawidªowo±ci, propozycji dziaªa« naprawczych;
 utrzymywanie kontaktów, wymiana informacji i do±wiadcze« z organami Unii
Europejskiej oraz instytucjami innych pa«stw czªonkowskich Unii Europejskiej
w zakresie realizacji zada« zwi¡zanych z przygotowaniami do wprowadzenia euro przez
Rzeczpospolit¡ Polsk¡,
 opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rz¡dowych,
maj¡cych wpªyw na przebieg realizacji zada« zwi¡zanych z przygotowaniami do
wprowadzenia euro przez Rzeczpospolit¡ Polsk¡.
W dniu 22 czerwca br. na stanowisko Peªnomocnika Rz¡du ds. Wprowadzenia Euro przez
RP zostaª mianowany Jacek Dominik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
od 2006 r.

koordynuj¡cy w Ministerstwie m.in. dziaªania dostosowawcze wynikaj¡ce

z integracji Polski z Uni¡ Europejsk¡. Do 25 maja br. stanowisko Peªnomocnika Rz¡du
peªniªa prof. dr hab. Maria El»bieta Orªowska, ówczesna Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Finansów.
Zgodnie z 4 rozporz¡dzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Peªnomocnika Rz¡du

do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolit¡ Polsk¡, Peªnomocnik przedstawia
2

Radzie Ministrów póªroczne sprawozdania ze swojej dziaªalno±ci.
sprawozdanie obejmuje okres od 1 kwietnia do 30 wrze±nia 2012

Niniejsze, ósme

r.1

Sprawozdanie Peªnomocnika Rz¡du skªada si¦ z trzech cz¦±ci i zaª¡cznika.
cz¦±¢ zostaªa po±wi¦cona dziaªaniom zewn¦trznym Peªnomocnika Rz¡du.

Pierwsza

Druga cz¦±¢

zawiera informacje nt. funkcjonowania mi¦dzyinstytucjonalnej struktury organizacyjnej
ds. wprowadzenia euro w Polsce i dziaªa« Peªnomocnika Rz¡du podejmowanych w zakresie
ww. struktury. Ostatnia cz¦±¢ przedstawia zakres prac analitycznych, w szczególno±ci
tych prowadzonych pod kierunkiem Peªnomocnika Rz¡du przez jego Biuro. Zaª¡cznik
do sprawozdania stanowi tabela z informacjami nt.

spotka« Zespoªów Roboczych

i Grup Zadaniowych, które odbyªy si¦ w okresie obejmuj¡cym niniejsze sprawozdanie oraz
materiaªów opracowanych przez ww. organy.
1

Pierwsze sprawozdanie obejmowaªo okres od 26 stycznia do 31 marca 2009 r., drugie od 1 kwietnia
do 30 wrze±nia 2009 r., trzecie od 1 pa¹dziernika 2009 r. do 31 marca 2010 r., czwarte od 1 kwietnia do
30 wrze±nia 2010 r., pi¡te od 1 pa¹dziernika 2010 r. do 31 marca 2011 r., szóste od 1 kwietnia do 30 wrze±nia
2011 r., siódme od 1 pa¹dziernika 2011 r. do 31 marca 2012 r.
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1 Dziaªania zewn¦trzne
1. Gªównym

zadaniem

mi¦dzyinstytucjonalnej

struktury

organizacyjnej

ds. wprowadzenia euro przez Rzeczpospolit¡ Polsk¡ (dalej: struktury organizacyjnej)2
jest przygotowanie, aktualizacja i realizacja Narodowego Planu Wprowadzenia Euro
(NPWE). Opracowanie NPWE stanowi równocze±nie jeden z larów strategii
integracji Polski ze stref¡ euro3 .

Uwzgl¦dnienie w tej strategii konieczno±ci

odpowiednio wczesnego rozpocz¦cia dostosowa« praktycznych i zapewnienia
przejrzysto±ci procesu integracji powinno umo»liwi¢ sprawn¡ kontynuacj¦ procesu
integracji Polski ze stref¡ euro w sytuacji, gdy zaistniej¡ warunki do okre±lenia daty
przyj¦cia euro oraz sprzyja¢ efektywno±ci tego procesu.
Przygotowany w 2011 r. dokument, przyj¦ty przez Rad¦ Koordynacyjn¡, Komitet
do Spraw Europejskich oraz przekazany przez Peªnomocnika Rz¡du do rozpatrzenia
przez Komitetowi Rady Ministrów, koncentruje si¦ na przedstawieniu warunków
przyj¦cia euro przez Polsk¦ i wyznaczenia wiarygodnej daty integracji oraz zakresu
niezb¦dnych praktycznych przygotowa« dla wprowadzenia euro w Polsce. Zachodz¡ce
w Unii Europejskiej zmiany w zakresie ªadu instytucjonalnego i zasad zarz¡dzania
gospodarczego, dotycz¡ce w szczególno±ci strefy euro, nie pozostaªy jednak bez
wpªywu na zawarte w NPWE rozstrzygni¦cia, w szczególno±ci w zakresie dostosowa«
prawnych. W zwi¡zku z powy»szym Peªnomocnik Rz¡du zdecydowaª o wstrzymaniu
dalszych prac nad dokumentem, do momentu, gdy mo»liwe b¦dzie jego uzupeªnienie
o implikacje ww. zmian dla procesu dostosowa« do wprowadzenia euro w Polsce.
2. W okresie obj¦tym niniejszym sprawozdaniem kontynuowana byªa wspóªpraca
twinningowa w ramach projektu Euro changeover in Poland  facilitating

an ecient future transition to the euro in Poland, realizowanego z wybranymi
krajami strefy euro, tj. Austri¡, Holandi¡ i Sªowacj¡ oraz Komisj¡ Europejsk¡
(pokrywaj¡c¡ koszty projektu).
Wspóªpraca ma na celu wymian¦ wiedzy
i do±wiadcze« ekspertów zagranicznych zaanga»owanych w proces integracji walutowej
w swoim kraju z przedstawicielami polskiej struktury organizacyjnej. W okresie
sprawozdawczym zrealizowanych zostaªo pi¦¢ spotka« z zakresu nast¦puj¡cych
obszarów merytorycznych: przygotowania administracji publicznej i dostosowania
2
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oraz Mi¦dzyinstytucjonalnych Zespoªów Roboczych do spraw Przygotowa« do Wprowadzenia Euro przez

(Dz. U. Nr 195, poz. 1505, z pó¹n. zm.).
Filary te zostaªy zapisane w przyj¦tym przez Komitet ds.
Europejskich Narodowym Planie
Wprowadzenia Euro oraz w Programie Konwergencji.
Aktualizacja 2012 i dotycz¡: (i) konwergencji
nominalnej, (ii) konwergencji realnej i efektywno±ci alternatywnych mechanizmów dostosowawczych,
(iii) przygotowania praktycznego do wprowadzenia euro oraz (iv) stabilizacji sytuacji w stree euro.

Rzeczpospolit¡ Polsk¡
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systemów informatycznych, dostosowania przedsi¦biorstw nienansowych, ochrona
konsumentów oraz przygotowania do wprowadzenia banknotów i monet euro. Dwa
z ww. spotka« odbyªo si¦ w formie misji zagranicznych ekspertów w Warszawie, a
trzy w formie wizyty polskich przedstawicieli w Bratysªawie i Hadze (szerzej: cz¦±¢ 2
niniejszego Sprawozdania ).
3. W dniu 6 lica br.

w Warszawie, w Ministerstwie Finansów (MF), odbyªo si¦

czwarte wspólne posiedzenie gremiów DirCom 4 i EuroTeam 5 , podczas którego
pracownik Biura Peªnomocnika Rz¡du ds. Wprowadzenia Euro przez RP (dalej: Biuro
Peªnomocnika Rz¡du), reprezentuj¡cy Polsk¦ w DirCom z ramienia MF, przedstawiª
prezentacj¦ podsumowuj¡c¡ dziaªania informacyjne i badawcze prowadzone przez
Biuro Peªnomocnika w ramach przygotowa« procesu wprowadzenia euro w Polsce.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele pozostaªych pa«stw czªonkowskich UE 
w tym przede wszystkim pa«stw z derogacj¡, reprezentanci Komisji Europejskiej
i Europejskiego Banku Centralnego.

Spotkanie po±wi¦cone byªo tematowi

komunikowania nt. euro w trudnych czasach kryzysu oraz dynamicznie  w jego
wyniku  zmieniaj¡cego si¦ systemu zarz¡dzania gospodarczego w UE. W cz¦±ci
przeznaczonej wyª¡cznie dla czªonków DirCom odbyªa si¦ dyskusja nt. bie»¡cych
dziaªa« komunikacyjnych zwi¡zanych z euro i Uni¡ Gospodarcz¡ i Walutow¡ oraz
kryzysem, prowadzonych przez poszczególne instytucje (ministerstwa nansów oraz
banki centralne), których przedstawiciele wchodz¡ w skªad DirCom.
Spotkanie DirCom/EuroTeam poª¡czone byªo z mi¦dzynarodow¡ konferencj¡

Conference on Economic Governance in the EU/ euro area  What lessons for
Poland?, zorganizowan¡ wspólnie przez Komisj¦ Europejsk¡ i Biuro Peªnomocnika
Rz¡du, która odbyªa si¦ 5 lipca br. w Narodowym Banku Polskim (NBP).
Podczas konferencji zostaª dokonany przegl¡d i ocena zmian w systemie zarz¡dzania
gospodarczego w UE ze szczególnym naciskiem na wpªyw tych zmian na sytuacj¦
pa«stw z derogacj¡, w tym Polski. W±ród prelegentów znale¹li si¦ Peªnomocnik Rz¡du
oraz Peªnomocnik Zarz¡du NBP ds. Wprowadzenia Euro, przedstawiciele: Komisji
Europejskiej, Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Europejskiego
Banku Centralnego, jednego z czoªowych europejskich think-thanków oraz ±wiata
biznesu. W konferencji oprócz czªonków DirCom i EuroTeam wzi¦li równie»
4
DirCom dziaªa przy Dyrekcji Generalnej do Spraw Gospodarczych i Finansowych (DG ECFIN) Komisji
Europejskiej. W jego skªad wchodz¡ przedstawiciele ministerstw wªa±ciwych ds. nansów oraz banków
centralnych pa«stw Unii Europejskiej. Celem grupy jest mi¦dzynarodowa wymiana do±wiadcze« w zakresie
kampanii informacyjnej na temat wspólnej waluty.
5
EuroTeam zostaª zaªo»ony w 2006 r.
przez Komisj¦ Europejsk¡.
W jego skªad wchodzi
ok. 100 niezale»nych specjalistów z ró»nych ±rodowisk  naukowych, administracji publicznej, organizacji
i sektora prywatnego, z krajów czªonkowskich Unii Europejskiej z derogracj¡, zajmuj¡cych si¦ sprawami
gospodarczymi i nansowymi. Czªonkowie grupy prowadz¡ wykªady, prelekcje, prezentacje skierowane do
ró»nych odbiorców i zabieraj¡ publicznie gªos na tematy zwi¡zane z euro oraz Uni¡ Gospodarcz¡ i Walutow¡.
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udziaª przedstawiciele wy»szych organów struktury organizacyjnej (tj. Narodowego
Komitetu Koordynacyjnego do Spraw Euro oraz Rady Koordynacyjnej).
4. W okresie obj¦tym niniejszym sprawozdaniem Peªnomocnik Rz¡du kontynuowaª
dziaªalno±¢

informacyjno-edukacyjn¡,

polegaj¡c¡

na

dostarczaniu

rzetelnych

informacji dotycz¡cych ekonomicznych i praktycznych aspektów integracji Polski
ze stref¡ euro.

Elementem tych dziaªa« byªo w szczególno±ci publikowanie

informacji, materiaªów i analiz dotycz¡cych szeroko rozumianej integracji walutowej
w internetowym serwisie Peªnomocnika Rz¡du www.euro.mf.gov.pl, skierowanym
zarówno do obywateli zainteresowanych t¡ tematyk¡, jak i czªonków struktury
organizacyjnej oraz udzielanie odpowiedzi na interpelacje poselskie oraz zapytania
obywateli i dziennikarzy zwi¡zane z integracj¡ walutow¡ i dziaªaniami w tym zakresie.
10 lipca br. w Ministerstwie Finansów zorganizowano spotkanie Peªnomocnika Rz¡du
z przedstawicielami mediów, maj¡ce na celu przedstawienie larów integracji Polski ze
stref¡ euro oraz wskazanie, »e zmiana na stanowisku Peªnomocnika Rz¡du nie oznacza
fundamentalnych zmian w jej zakresie. Peªnomocnik Rz¡du poinformowaª dodatkowo,
»e NPWE mo»e wymaga¢ pewnych uzupeªnie« w efekcie reform instytucjonalnych
w stree euro. W tym celu zasadne mo»e si¦ okaza¢, aby w przyszªym roku 1-2 Zespoªy
kontynuowaªy prace, w szczególno±ci Zespóª Roboczy ds. Dostosowa« Prawnych.
W okresie obj¦tym niniejszym sprawozdaniem Peªnomocnik Rz¡du uczestniczyª
w licznych spotkaniach zwi¡zanych z przyszªo±ci¡ strefy euro m.in. z wicekanclerzem
i ministrem gospodarki Niemiec. Pracownicy Biura Peªnomocnika brali natomiast
aktywny udziaª w seminariach i konferencjach po±wi¦conych kryzysowi i jego
implikacjom dla integracji walutowej w Europie.

W szczególno±ci, we wrze±niu

Naczelnik Biura Peªnomocnika wzi¦ªa udziaª w charakterze prelegenta w konferencji

Perspectives of Economic and Monetary Integration in the World Economy. Where Is
the Eurozone Heading? zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski i NBP, gdzie
przedstawiªa prezentacj¦ nt. Strategii integracji Polski ze stref¡ euro. W kwietniu br.
Biuro Peªnomocnika Rz¡du zorganizowaªo za± seminarium pt. Kryzys strefy euro 
implikacje dla pa«stw z derogacj¡ (szerzej: cz¦±¢ 3 niniejszego Sprawozdania ).

2 Dziaªania struktury organizacyjnej ds. wprowadzenia euro
1. W dniu 28 czerwca 2012 r. odbyªo si¦ jedenaste posiedzenie Rady Koordynacyjnej,
organu maj¡cego za zadanie wspóªprac¦ z Peªnomocnikiem Rz¡du w zakresie
monitorowania ewentualnych zagro»e« towarzysz¡cych procesowi wprowadzania
euro przez Polsk¦, koordynowanie prac Zespoªów Roboczych i Grup Zadaniowych
6
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oraz dziaªa« przygotowawczych do wprowadzenia euro.

Na posiedzeniu

Peªnomocnik Rz¡du omówiª obecn¡ sytuacj¦ w stree euro i jej wpªyw na
proces integracji Polski ze stref¡ euro oraz przedstawiª lary integracji zapisane
w Programie Konwergencji. Aktualizacja 2012 oraz w przyj¦tym przez Komitet
ds.

Europejskich NPWE. Podczas posiedzenia podsumowano równie» stan

realizacji zada« przewidzianych do zako«czenia w okresie czerwiec 2012 
czerwiec 2013 (Grupa II Etapu I), w szczególno±ci wspóªpracy twinningowej
z Austri¡, Holandi¡ i Sªowacj¡.

Równocze±nie, Rada Koordynacyjna uzgodniªa

konieczno±¢ przeprowadzenia dodatkowych analiz w zakresie uwarunkowa« dziaªa«
dostosowawczych jednostek samorz¡du terytorialnego do wprowadzenia euro
w Polsce oraz zatwierdziªa zmian¦ harmonogramu prac Zespoªu Roboczego ds.
Makroekonomicznych.
W okresie sprawozdawczym w trybie obiegowym Rada Koordynacyjna dokonaªa
równie» zmieniany regulaminu Mi¦dzyinstytucjonalnych Zespoªów Roboczych do
spraw Przygotowa« do Wprowadzenia Euro przez RP, harmonogramu prac Zespoªu
Roboczego ds.

Dostosowa« Prawnych oraz Grupy Zadaniowej ds.

Finansowej i Grupy Zadaniowej ds.
w Administracji Publicznej.

Stabilno±ci

Dostosowa« Systemów Informatycznych

Wszystkie zmiany byªy zwi¡zane z dostosowaniem

cz¦stotliwo±ci posiedze«, zakresu i terminów realizacji zada« ww.

Zespoªów

Roboczych i Grup Zadaniowych do aktualnych uwarunkowa« procesu przygotowa«
do wprowadzenia euro w Polsce.
2. W zwi¡zku z czasowym zmniejszeniem intensywno±ci prac struktury organizacyjnej,
prace jej poszczególnych organów ró»niªy si¦ pod wzgl¦dem intensywno±ci i charakteru
(por. Zaª¡cznik).
Zgodnie z ustaleniami Narodowego Komitetu Koordynacyjnego z grudnia 2011 r.
(por. Peªnomocnik Rz¡du ds. Wprowadzenia Euro przez RP, 2012), w ramach
realizacji rekomendacji Peªnomocnika Rz¡du z lipca 2011 r. (zob. Peªnomocnik
Rz¡du ds. Wprowadzenia Euro przez RP, 2011), Narodowy Bank Polski oraz wybrane
Zespoªy Robocze kontynuowaªy analizy porównawcze kosztów wprowadzenia euro
wedªug ró»nych scenariuszy (big bang i madrycki). Do tej pory zadanie zrealizowaªy
Zespoªy Robocze ds.: Ochrony Konsumentów (we wrze±niu 2011 r.), Wprowadzenia
Banknotów i Monet Euro, Sektora Finansowego, Przedsi¦biorstw Nienansowych oraz
Strategii Komunikacyjnej (w czerwcu-lipcu br.).
W okresie sprawozdawczym, cz¦±¢ Zespoªów, zgodnie z przyj¦tymi zaªo»eniami
czasowego

zmniejszenia

intensywno±ci

prac

struktury

organizacyjnej

(por.

Peªnomocnik Rz¡du ds. Wprowadzenia Euro przez RP, 2012) czasowo zako«czyªa
swoj¡ dziaªalno±¢,

realizuj¡c uprzednio zadania przewidziane na ten etap
7
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przygotowa«.

W szczególno±ci, Zespóª Roboczy ds.

Wprowadzenia Banknotów

i Monet Euro opracowaª materiaªy obejmuj¡ce przygotowanie propozycji planu
wyboru wizerunków monet euro z polsk¡ stron¡ narodow¡ oraz ustalenie mo»liwo±ci
i zakresu zliberalizowania przepisów dotycz¡cych transportu oraz przechowywania
monet.
Pozostaªe organy struktury, kontynuowaªy prace nad realizacj¡ zada«, niezb¦dnych
do takiego przygotowania procesu przyj¦cia euro, aby wej±cie w jego kolejn¡
faz¦ odbyªo si¦ w sposób pªynny (por.
Euro przez RP, 2012).

Peªnomocnik Rz¡du ds.

Wprowadzenia

W szczególno±ci, Grupa Zadaniowa ds.

Stabilno±ci

Finansowej prowadziªa dziaªania na rzecz zidentykowania potencjalnych narz¦dzi
polityki makrostabilno±ciowej.

Grupa Zadaniowa ds.

Dostosowania Systemów

Informatycznych w Administracji Publicznej pracowaªa nad stosownymi wytycznymi
dla administracji publicznej. Zespóª Roboczy ds.Strategii Komunikacyjnej opracowaª
projekt koncepcji narodowej strony o euro, która miaªaby stanowi¢ zaª¡cznik do

Narodowej Strategii Komunikacyjnej. Zespóª Roboczy ds. Makroekonomicznych
pracowaª za± nad analizami regulacji i elastyczno±ci rynku pracy i rynku produktów
na tle pa«stw strefy euro oraz ocen¡ porównawcz¡ ich instytucji wraz z propozycjami
reform po»¡danych z punktu widzenia integracji (szerzej: cz¦±¢ 3 niniejszego
Sprawozdania ). Przewiduje si¦, »e ww. zadania (z wyj¡tkiem Grupy Zadaniowej ds.
Stabilno±ci Finansowej) zostan¡ zrealizowane do ko«ca br. Nie wyklucza si¦ jednak
wznowienia w 2013 r. prac niektórych Zespoªów Roboczych, w szczególno±ci Zespoªu
Roboczego ds. Dostosowa« Prawnych. Strefa euro jest bowiem obecnie w trakcie
reformy instytucjonalnej, której implikacje dla dostosowa« Polski do wprowadzenia
euro b¦dzie nale»aªo przeanalizowa¢.
Ponadto, dziaªalno±¢ Zespoªów Roboczych koncentrowaªa si¦ na podejmowaniu
dziaªa« maj¡cych na celu realizacj¦ spotka« eksperckich w ramach wspóªpracy
twinningowej z ekspertami z Austrii, Holandii i Sªowacji (por.
niniejszego Sprawozdania ).

cz¦±¢ 1

W ramach realizacji wspóªpracy twinningowej

w okresie sprawozdawczym odbyªo si¦ 5 spotka« z partnerami twinningowymi.
W kwietniu br.

miaªo miejsce jednodniowe spotkanie twinningowe Zespoªu

Roboczego ds. Przedsi¦biorstw Nienansowych, w trakcie którego ekspert z Holandii
przedstawiª do±wiadczenia w zakresie dostosowa« przedsi¦biorstw nienansowych
do wprowadzenia euro, w tym ich przygotowa« wewn¦trznych oraz monitoringu
cen, kodeksu etycznego.

W maju br.

odbyªa si¦ trzydniowa sesja szkoleniowa

Zespoªu Roboczego ds. Ochrony Konsumentów z ekspertami austriackimi, stanowi¡ca
kontynuacj¦ marcowej wizyty tych ekspertów w Polsce.

Zakres omawianych

zagadnie« obejmowaª m.in. tematyk¦ podwójnej ekspozycji cen w walucie narodowej
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mystery shopping ), sankcje
za nieprzestrzeganie przepisów dot. ±rodków ochrony konsumentów w okresie przej±cia
na euro i procedury dot. skarg konsumenckich oraz zakres ±rodków ochrony
konsumentów w sektorze nansowym. W kwietniu oraz w czerwcu br. miaªy miejsce
dwie wizyty ekspertów polskich na Sªowacji zwi¡zane z wprowadzeniem euro do
obiegu gotówkowego. Podczas ww. spotka« omówione zostaªy kwestie dotycz¡ce m.in.
procedury wyboru strony narodowej monet euro, metod szacowania zapotrzebowania
na banknoty i monety euro, transportu i przechowywania wprowadzanych oraz
wycofywanych banknotów i monet, przygotowania i dystrybucji zestawów startowych
monet euro oraz dostosowania bankomatów do wypªacania banknotów euro.
W czerwcu br. odbyª si¦ równie» wyjazd studyjny na Sªowacj¦ ekspertów Zespoªu
Roboczego ds. Administracji Publicznej oraz Grupy ds. Dostosowania Systemów IT
w Administracji Publicznej. Podczas trzydniowego spotkania omawiano zagadnienia
dotycz¡ce dostosowa« do wprowadzenia euro m.in. w samorz¡dzie terytorialnym,
statystyce.
i euro, monitoring cen (w tym zagadnienie tzw.

3 Analizy
W okresie sprawozdawczym Biuro Peªnomocnika Rz¡du kontynuowaªo prace analityczne
i badawcze zwi¡zane z zagadnieniami integracji walutowej Polski ze stref¡ euro. Analizy
wykonywane przez Biuro Peªnomocnika Rz¡du wykorzystywane byªy na bie»¡co w pracy
Peªnomocnika Rz¡du, mi¦dzyinstytucjonalnej struktury organizacyjnej ds. wprowadzenia
euro oraz w dziaªaniach informacyjno-edukacyjnych Peªnomocnika Rz¡du.
1. Na pocz¡tku ka»dego miesi¡ca Biuro Peªnomocnika Rz¡du publikuje Monitor

konwergencji nominalnej, którego gªównym celem jest przedstawienie aktualnego
stanu wypeªnienia przez Polsk¦ i inne pa«stwa Unii Europejskiej kryteriów
konwergencji nominalnej: skalnego, stabilno±ci cen, stóp procentowych oraz
uczestnictwa w mechanizmie ERM II. Monitor zawiera m.in. szacunki bie»¡cej
warto±ci referencyjnej dla kryterium stabilno±ci cen i stóp procentowych wraz
z odchyleniami poszczególnych pa«stw od tej warto±ci, kalendarz wydarze«
zwi¡zanych z kryterium skalnym oraz bie»¡ce warto±ci miar zmienno±ci kursowej
(m.in. ERV; z ang. exchange rate volatility ). W czerwcu br. w serwisie internetowym
Peªnomocnika Rz¡du opublikowano dodatkowo dokument pt. Dyskrecjonalno±¢
w zakresie interpretacji wybranych zasad koordynacji polityk gospodarczych w UE
 wnioski dla Polski, w którym zaprezentowany zostaª komentarz do Raportów
o konwergencji 2012, opublikowanych przez Komisj¦ Europejsk¡ i Europejski
Bank Centralny oraz do szczegóªowych ocen sytuacji (ang. In-depth reviews )
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przedstawionych przez Komisj¦ Europejsk¡ w ramach procedury nierównowag
makroekonomicznych.

W dokumencie podkre±lono w szczególno±ci, i» wysoka

dyskrecjonalno±¢ stosowania wprowadzonych reguª utrudnia pa«stwom z derogacj¡
prowadzenie dziaªa« ukierunkowanych na wypeªnienie kryteriów konwergencji
nominalnej.
2. W kwietniu br.

Biura Peªnomocnika opublikowaªo pierwsze wydanie Monitora

stabilno±ci strefy euro, którego celem jest ocena stabilno±ci strefy euro, stanowi¡cej
jeden z larów strategii integracji Polski ze stref¡ euro. W opracowaniu przedstawiono
informacje dotycz¡ce sytuacji gospodarczej, skalnej i kondycji sektora nansowego
w wybranych krajach strefy euro oraz omówiono dziaªania podejmowane na szczeblu
globalnym, instytucji Unii Europejskiej oraz poszczególnych pa«stw czªonkowskich
UE, maj¡ce wpªyw na stabilno±¢ obszaru wspólnej waluty.
W pierwszym numerze Monitora wskazano m.in.

i» kryzys w stree euro

jest wynikiem narastaj¡cych przez lata nierównowag w poszczególnych pa«stwach
czªonkowskich oraz nieefektywnego funkcjonowania instytucji unii walutowej.
Stabilno±¢ strefy euro nale»y tym samym uzna¢ za warunkow¡ wzgl¦dem równowagi
makroekonomicznej poszczególnych pa«stw czªonkowskich, co implikuje konieczno±¢
wdro»enia oraz konsekwentnej realizacji gª¦bokich reform strukturalnych oraz
szybkiej konsolidacji skalnej.

Równie wa»ne jest zwi¦kszenie efektywno±ci ram

instytucjonalnych oraz systemu zarz¡dzania gospodarczego UE i strefy euro oraz
zagwarantowanie trwaªej stabilno±ci sektora nansowego. W konkluzjach wskazano,
»e dokonanie jednoznacznej oceny perspektyw ustabilizowania si¦ strefy euro b¦dzie
mo»liwe dopiero po doprecyzowaniu i wdro»eniu dziaªa« podejmowanych zarówno na
poziomie UE, jak i poszczególnych pa«stw strefy euro.
3. 13 kwietnia br., w Ministerstwie Finansów odbyªo si¦ seminarium zorganizowane
przez Biuro Peªnomocnika Rz¡du pt. Kryzys strefy euro  implikacje dla pa«stw z

derogacj¡. Seminarium skierowane byªo do przedstawicieli mi¦dzyinstytucjonalnej
struktury organizacyjnej ds. wprowadzenia euro w Polsce oraz gªównych ekonomistów
rynkowych i przedstawicieli ±wiata akademickiego. Podczas seminarium zostaªy
zaprezentowane najwa»niejsze aspekty wpªywu, jaki mo»e wywrze¢ bie»¡cy kryzys
w stree euro na bilans kosztów i korzy±ci z przyj¦cia euro dla pa«stw, które s¡
do tego zobowi¡zane. Prezentacja bazowaªa na opracowaniu autorstwa pracowników
Biura Peªnomocnika pt. EMU: the (post-)crisis perspective. Literature survey and
implications for the euro-candidates, opublikowanym w lutym 2012 r. w serii MF
Working Papers. (por. Peªnomocnik Rz¡du ds. Wprowadzenia Euro przez RP, 2012).
W prezentacji przedstawiono jako±ciow¡ analiz¦ bilansu, wskazuj¡c, »e jego peªne
zrewidowanie i dostosowanie do nowej rzeczywisto±ci gospodarczo-instytucjonalnej
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b¦dzie mo»liwe dopiero po zako«czeniu zmian w architekturze instytucjonalnej UE
i strefy euro oraz werykacji skuteczno±ci nowych rozwi¡za« w praktyce.
Ww. artykuª zostaª ponadto zaprezentowany przez pracowników Biura w ramach
mi¦dzynarodowych konferencji naukowych: w czerwcu br.

podczas konferencji

Europe in the World Economy: Beyond the Sovereign Debt Crisis w Szkole
Gªównej Handlowej w Warszawie, a nast¦pnie (równie» w czerwcu br.) podczas
mi¦dzynarodowych warsztatów INFER (International Network for Economic
Research ) pt. The Euro: manage it or leave it! The economics, social and political
costs of crisis exit strategies, które odbyªy si¦ na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu
Gabriele d'Annunzio we Wªoszech.
4. W I kwartale br.

Biuro Peªnomocnika Rz¡du zainicjowaªo cykl bada«, których

celem jest uzupeªnienie luk w literaturze zidentykowanych przy przygotowywaniu

EMU: the (post-)crisis perspective.
Literature survey and
implications for the euro-candidates. W rezultacie w trzecim kwartale 2012 r.
w serii MF Working Papers opublikowano artykuª Does the halo eect still
hold? Implications for the euro-candidates from the analysis of the EA bond
market  the crisis perspective, stanowi¡cy podsumowanie analizy ekonometrycznej
zró»nicowania poziomu rentowno±ci obligacji skarbowych krajów strefy euro, na której
podstawie wyznaczono hipotetyczne warto±ci dªugoterminowych stóp procentowych
krajów kandyduj¡cych do wej±cia do strefy euro, w tym Polski. Wnioski z
przeprowadzonej analizy wskazuj¡, »e z punktu widzenia rentowno±ci obligacji
skarbowych, przynale»no±¢ do strefy euro byªaby korzystna zarówno dla Polski jak
i innych krajów z derogacj¡. Wnioski z analizy roli nominalnego kursu walutowego
PLN/EUR jako absorbera i generatora szoków dotykaj¡cych gospodark¦ powinny za±
zosta¢ przedstawione w I kwartale 2013 r.
opracowania pt.

5. Opublikowany w sierpniu ub.r. w serii MF Working Papers artykuª pracowników
Biura Peªnomocnika Rz¡du pt. Greek ricochet? What drove Poles' attitudes to the

euro in 2009-2010 zostaª zaprezentowany podczas dorocznej konferencji IAREP
(International Association for Research in Economic Psychology ), która odbyªa si¦
we wrze±niu br. we Wrocªawiu. . Od I kwartaªu 2012 r. tocz¡ si¦ ponadto
prace nad aktualizacj¡ badania, w której uwzgl¦dnione zostan¡ dane z bada« opinii
publicznej przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Finansów we wrze±niu 2011
r. (zaprezentowanych w formie opisowej w ww. trzecim numerze Monitora opinii
publicznej ) oraz w czwartym kwartale 2012 r.
6. W okresie sprawozdawczym Biuro Peªnomocnika Rz¡du aktywnie uczestniczyªo
w pracach zwi¡zanych z wypracowaniem stanowiska Polski w zakresie aktualnych
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zmian instytucjonalnych, w szczególno±ci systemu zarz¡dzania gospodarczego, w Unii
Europejskiej i stree euro. W ramach tych dziaªa« opiniowano m.in. dotychczasowe
projekty dotycz¡ce utworzenia tzw.

unii bankowej oraz unii skalnej oraz

przygotowywano notatki i wkªady do stanowisk w tym zakresie.
Równocze±nie, jak wskazano w cz¦±ci 2 niniejszego Sprawozdania, w ramach dziaªalno±ci
Zespoªu Roboczego ds. Makroekonomicznych toczyªy si¦ prace nad dwoma opracowaniami:

Ocena porównawcza regulacji i elastyczno±ci polskiego rynku produktów na tle pa«stw strefy
euro i propozycje reform po»¡danych z punktu widzenia integracji (projekt zrealizowany
przez Ministerstwo Gospodarki) oraz Ocena porównawcza instytucji i elastyczno±ci polskiego
rynku pracy na tle pa«stw strefy euro i propozycje reform po»¡danych z punktu widzenia
integracji (projekt realizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoªecznej).
Wszystkie publikacje wymienione w sprawozdaniu oraz sprawozdania Peªnomocnika
Rz¡du za poprzednie okresy sprawozdawcze dost¦pne s¡ na stronie internetowej
www.euro.mf.gov.pl.
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