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Dwie rzeczy wydają mi się istotne: pierwsza to ERM II, a druga to unia bankowa, 
której nie można postrzegać niezależnie od euro. 
  
ERM II jest szczególnym wyzwaniem, a właściwie testem naszych zdolności wejścia 
do obszaru wspólnej waluty. Wejście do strefy euro jest procesem (unia bankowa, 
SRM, SRF, DGS są częścią tego procesu). Cały proces przygotowawczy nie jest w 
sprawie spełnienia kryteriów, ale w sprawie budowania wiarygodności polskiej 
gospodarki wobec rynków finansowych. 
  
Nie widzę przygotowań do wejścia do ERM II w Polsce. Oczekuje się od każdego 
potencjalnego członka euro zdolności utrzymania kursu waluty w określonych 
ramach przez co najmniej dwa lata zanim Rada podejmie decyzję. Ta zasada jest w 
art. 140.1 "poszanowanie zwykłych marginesów wahań kursu przez co najmniej dwa 
lata, bez dewaluacji w stosunku do euro". Można jednak ten proces także realizować 
będąc poza ERM II. 
  
Przez 15 lat ERM II istnieje jako prawne zobowiązanie. Jego funkcja jest jednak 
niezdefiniowana. Chodzi o zademonstrowanie rynkom i obywatelom zdolności kraju 
do życia bez płynnego kursu. Jest to swoista symulacja pobytu w strefie euro. 
Wywiązanie się z kryteriów ERM II jest też dowodem na to, że został ustalony dobry 
kurs. 
  
Dania jest w ERM II od 1 stycznia 1999 roku i utrzymuje stabilność kursu w 
przedziale +/- 2.25, Litwa od 28 czerwca 2004 roku, Łotwa od 2 maja 2005 roku 
(jednostronnie). 
 
Słowacja, będąc w ERM II, znalazła się pod dość silną presją rewaluacyjną, przed 
wejściem do euro, związaną z sytuacją gospodarczą. Rewaluacja była 
uwarunkowana i potwierdzona przez EBC. 
 
Po dwóch latach w ERM II Komisja przedstawia raport i Rada na tej podstawie w 
ciągu pół roku przed akcesją rekomenduje członkostwo. Powinno się to wydarzyć po 
dwóch latach funkcjonowania w ramach ERM II. Jeżeli kurs waluty utrzymuje się, 
ECB nie angażuje się. 
 
Im szersze pasmo, tym silniejszy zawiązek z inflacją. Trzeba pamiętać, że kurs 
walutowy to nie tylko "shock absorber" ale i "shock generator". Pasmo jednak można 
negocjować. W negocjacjach kursu centralnego uczestniczą wszyscy ministrowie 
finansów, ECB i banki centralne  państw nie należących do strefy euro. Kurs 
centralny wymaga konsensusu tego grona, oczywiście ECB, Francja i Niemcy 
ogrywają role szczególne. 
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Można zostać w ERM dłużej (Dania, Litwa i Łotwa). Malta, Słowacja i Słowenia 
przebywały 2 lata. 
 
Można w ERM stracić inne kryteria. Gdybyśmy byli 2 lata w ERM II i nadal nie byłoby 
zgodności z konstytucją wejścia Polski do obszaru wspólnej waluty i zgody 
politycznej – byłaby to sytuacja bardzo niekorzystna. 
 
Przed wejściem do euro nie można podejmować działań zmierzających do 
zamrożenia sztucznie inflacji. Komisja Europejska takie poprawiania natychmiast 
zidentyfikuje. Też rozwiązania doraźne, na przykład zamrożenie płac, czy 
nieuwolnienie cen, które są regulowane,  są niedopuszczalne. 
 
Problem z płynnym kursem polega na tym, że gospodarka nie czuje się presji 
restrukturyzacji. Warto tez zwrócić uwagę na fakt, że zmiany kursu w 2009 roku 
często cytowane jako korzyść pozostawania poza euro zostały bardzo szybko 
skonsumowane przez rynek. 
 
Pozostanie zbyt długo poza Unią Bankową może tworzyć ryzyko, że wiarygodność 
rynkowa będzie stawała się coraz bardziej kosztowna. Wejście do Unii Bankowej 
oznacza, że trzeba mieć jako państwo członkowskie zdecydowane stanowisko 
wobec dalszych reform. 
 
Datę należałoby ustalić dopiero wtedy, gdy będziemy pewni, że to zrealizujemy w 
tym terminie.   
 


