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POLÒNIA ES RESISTEIX A L’EURO 

Laia Garcia Nagore 

Polònia forma part de la Unió Europea des de l’1 de març del 2004, però en canvi, no 

forma part de la Unió Monetària. El país polonès té una moneda pròpia, l’Zloty, 

encunyat i controlat pel Banc Nacional Polonès (Nadorowy Bank Polski). Es tracta d’una 

moneda bastant depreciada respecte de l’Euro, 1PLN (Zloty) equival a 0.235€1. 

Encara i tenir una moneda diferent, l’Zloty depèn molt de l’Euro. Quan aquest últim es 

debilita, el banc central del país es veu “obligat” a prendre mesures de depreciació de 

la moneda. És a dir, ha d’abaratir la seva moneda amb la finalitat de que les seves 

exportacions continuïn sent atractives. 

Polònia ha sigut l’únic país de la Unió Europea que ha mantingut un creixement positiu 

de la seva economia durant el període de crisis economia iniciada l’any 2008 i que 

encara avui dia afecta a molts països d’Europa i del món. En gran part, aquest 

creixement es deu al gran mercat interior del país polonès. El fet de no formar part de 

la Unió Monetària també l’ha beneficiat, ja que no hi ha hagut un efecte contagi per 

part d’altres economies europees i tampoc ha hagut de participar en cap rescat 

econòmic d’altres països.  

Fins a la seva entrada a la Unió Europea, Polònia s’ha trobat sota el Tractat de Lliure 

Comerç d’Europa Central i comerciava majoritàriament amb República Txeca, Hongria, 

Eslovàquia i Eslovènia.  El seu posterior ingrés a la Unió va possibilitar l’apertura al 



 
 

mercat europeu, exportant sobretot maquinària. Alhora, s’ha convertit en un gran 

receptor d’ajudes i plans de cohesió europeus, només al 2007 va rebre 37.000 milions 

d’euros del fons de cohesió europeu.  

La implantació de l’Euro a l’economia 

polonesa és encara una qüestió sense 

resoldre’s. A més, el passat 25 d’octubre, el 

partit nacionalista i conservador Llei i Justícia 

(PIS) va guanyar les eleccions parlamentàries. 

Es tracta d’una formació que aposta pels 

valors patriòtics, catòlics i antiglobalització que s’oposa a la implantació de l’Euro com 

a moneda única.  

El canvi de moneda molt probablement produiria una pujada de preus generalitat. Les 

exportacions es veurien greument perjudicades degut a la seva pèrdua de 

competitivitat i perdrien gran quota de mercat. Així mateix, les institucions poloneses 

perdrien el control sobre la seva política monetària. Les últimes enquestes revelen que 

només un terç de la població estaria d’acord amb la implantació de l’Euro, degut en 

gran part per al gran escepticisme econòmic de la Unió Europea.   

Però no només es tracta de política monetària. Les noves exigència en matèria de la 

gran crisi migratòria amb la reubicació de refugiats o l’oposició al control del canvi 

climàtic de la UE, porten de cap al país polonès. Aquest es nega a acollir refugiats siris 

ni a signar cap pacte de control climàtic, degut a la gran importància de la indústria del 

carbó. 

 


