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Jakie kryteria musi speªni¢ pa«stwo czªonkowskie UE chc¡c przyst¡pi¢ do strefy euro?

Kryteria konwergencji zostaªy okre±lone w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i polegaj¡ na
osi¡gni¦ciu trwaªej konwergencji nominalnej i prawnej. W szczegolno±ci obejmuj¡ one:
•

, stanowi¡ce, »e pa«stwo czªonkowskie w momencie dokonywania oceny nie mo»e by¢ obj¦te procedur¡ nadmiernego decytu (art. 126 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej ).
Fiskalne kryterium konwergencji

Decyzj¦ o naªo»eniu tej procedury podejmuje Rada Econ w sytuacji, gdy faktyczny lub planowany decyt sektora instytucji rz¡dowych i samorz¡dowych (ang. general government ) w relacji
do PKB przekracza warto±¢ 3% lub dªug sektora instytucji rz¡dowych i samorz¡dowych warto±¢ 60% PKB. Ocenia si¦ przy tym trwaªo±¢ wypeªnienia kryterium, a w sytuacji przekroczenia
warto±ci referencyjnej w przypadku decytu: czy ewentualne jej przekroczenie ma charakter
wyj¡tkowy i tymczasowy, a w przypadku dªugu: czy tempo zbli»ania si¦ do tego progu jest
zadowalaj¡ce.
•

, przewiduj¡ce, »e ±rednia stopa inacji w danym pa«stwie odnotowana w ci¡gu jednego roku poprzedzaj¡cego badanie nie przekracza o wi¦cej ni» 1,5 punktu
procentowego inacji trzech pa«stw czªonkowskich Unii Europejskiej o najbardziej stabilnych
cenach.
Kryterium stabilno±ci cen

Inacja mierzona jest za pomoc¡ 12-miesi¦cznej ±redniej warto±ci zharmonizowanego indeksu cen
konsumpcyjnych (HICP) w stosunku do ±redniej warto±ci tego indeksu w bezpo±rednio poprzedzaj¡cym okresie 12 miesi¦cy.
•

Kryterium stóp procentowych, stanowi¡ce, »e w okresie jednego roku przed badaniem ±rednia
nominalna dªugoterminowa stopa procentowa nie mo»e przekracza¢ o wi¦cej ni» o 2 punkty
procentowe ±redniej z analogicznych stóp procentowych w trzech pa«stwach czªonkowskich o
najbardziej stabilnych cenach.

•

Kryterium kursu walutowego

, wymagaj¡ce uczestnictwa krajowej waluty w Europejskim
Mechanizmie Kursowym (ERM II) przez co najmniej przez 2 lata.
Mechanizm ERM II polega na utrzymywaniu waha« kursu waluty wzgl¦dem euro w okre±lonych
granicach (+/- 15%) wokóª pewnej ustalonej warto±ci (tzw. parytetu centralnego). W tym
okresie nie mo»e by¢ dokonana dewaluacja parytetu centralnego w stosunku do euro na wªasny
wniosek pa«stwa czªonkowskiego. Aby kryterium zostaªo speªnione, na rynku walutowym w
okresie poddanym ocenie nie mog¡ równie» wyst¡pi¢ powa»ne napi¦cia.

•

Kryterium konwergencji prawnej, obejmuj¡ce analiz¦ zgodno±ci ustawodawstwa krajowego z
art. 130 i 131 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Statutem Europejskiego Systemu
Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.

Dotyczy ona gªównie zgodno±ci celów krajowych banków centralnych z celami Europejskiego
Systemu Banków Centralnych (ESBC), niezale»no±ci krajowych banków centralnych, integracji
krajowych banków centralnych z ESBC i Eurosystemem czy te» jednolitej pisowni euro.
Powielanie i rozpowszechnianie materiaªu wymaga wcze±niejszej zgody Ministerstwa Finansów.
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Dodatkowo, w zwi¡zku z przeprowadzan¡ reform¡ instytucjonaln¡ w stree euro i Unii Europejskiej,
od pa«stw z derogacj¡, wymagane s¡ dodatkowe dostosowania przed wprowadzaniem euro, w szczególno±ci prawne i instytucjonalne (wprowadzone przez m.in. dwupak, Traktat o stabilno±ci, koordynacji
i zarz¡dzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, przepisy zwi¡zane z tzw. unia bankow¡). Podobnie,
przyst¡pienie do niedawno utworzonego Europejskiego Mechanizmu Stabilno±ci stanie si¦ dodatkowym
elementem procedury wej±cia do strefy euro, co wi¡za¢ si¦ b¦dzie z wniesieniem stosownego wkªadu
kapitaªowego.

Powielanie i rozpowszechnianie materiaªu wymaga wcze±niejszej zgody Ministerstwa Finansów.

