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Metodologia



Dobór treści do analizy

● W badaniu przeanalizowano treści związane z wprowadzeniem waluty euro w Polsce zamieszczone w internecie
od lipca 2021 do czerwca 2022. Były to głównie takie platformy jak Twitter, Facebook, ale również portale
informacyjne, biznesowe i polityczne, blogi oraz fora. Pod uwagę wzięte zostały zarówno posty/artykuły,
jak i komentarze pod nimi.

● Do identyfikacji analizowanych dyskusji wykorzystano zaawansowane reguły do wyszukiwania fraz kluczowych,
tak aby oddzielić treści o wprowadzeniu waluty euro od reszty informacji związanych z tą walutą.

Metody badawcze

● Spośród treści o wprowadzeniu euro w Polsce, wybrano reprezentatywną próbkę (630 treści), w której wypowiedzi
zaklasyfikowano do jednej z trzech grup: ‘za przyjęciem euro’, ‘przeciw przyjęciu euro’ oraz ‘neutralny’.

● W analizie wykorzystano algorytmy sztucznej inteligencji do oznaczania sentymentu wypowiedzi, grupowania
wypowiedzi w obszary tematyczne oraz do wyłonienia liderów opinii.

● Zastosowano jakościową, eksploracyjną analizę tekstu.

Co i jak analizujemy?
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Główne wnioski i obserwacje



Wnioski i obserwacje

● Temat wprowadzenia wspólnej waluty jest umiarkowanie popularny. Wzmaga się w zależności od zmieniającej się
sytuacji geopolitycznej lub gospodarczej. W badanym okresie sprawy związane z wojną w Ukrainie oraz wysoką
inflacją to wydarzenia, które wpłynęły na wzrost zainteresowania tym tematem.

● Opinie na temat wprowadzenia euro chwilowo wahają się w zależności od istotności tego tematu w internecie
(patrz: Euro Favorability Index 1M) , niemniej w dłuższej perspektywie widać trend wskazujący na rosnącą
aprobatę dla wspólnej waluty (patrz: Euro Favorability Index 6M) i stałe utrzymywanie się indeksu około wartości
65.

Główne wnioski i obserwacje



● Dyskusje wokół wprowadzenie euro są emocjonalne, niekoniecznie merytoryczne (patrz - przykłady) i co ciekawe
te same konteksty wykorzystywane są zarówno jako argumenty za, jak i przeciw. Wysoka inflacja, wojna, czy
ogólnie sytuacja gospodarcza to argumenty wykorzystywane przez obie strony.

● Ciekawą obserwacją jest wykorzystywanie opinii przeciwników politycznych jako argumentów odwrotnych.
Argumenty są stosowane a rebours, np. “skoro X jest za euro, to na pewno powinniśmy wspólną walutę odrzucić”
(patrz - przykłady).

● Warto zauważyć, że o ile liczba treści za i przeciw jest mniej więcej równa, to wyraźnie widać, że wpisy
popierające wprowadzenie euro są wielokrotnie bardziej angażujące (zbierają więcej reakcji) niż przeciwne.
Wskazuje to na pewną przewagę osób popierających przyjęcie euro, co również odzwierciedlają indeksy
przygotowane na potrzeby badania.

Główne wnioski i obserwacje



Ile i gdzie mówi się o wejściu 
Polski do strefy euro?



Ile się mówi o wprowadzeniu euro w Polsce?

● Od lipca 2021 do czerwca 2022 w internecie pojawiło się ponad 10 tys.
wzmianek o wprowadzeniu euro w Polsce.

● Najwięcej wzmianek dotyczących euro pojawiło się po wybuchu wojny
w Ukrainie oraz na przełomie maja i czerwca 2022 roku, gdy w Polsce
odnotowana została rekordowa inflacja. W lipcu 2021 roku wzmożone
dyskusje na temat euro wywołało ogłoszenie przyjęcia tej waluty przez
Bułgarię i powrót Donalda Tuska do Polski.







● Najwięcej treści dotyczących wejścia Polski do strefy
euro pojawiło się na szeroko pojętych portalach. Wśród
nich najwięcej artykułów opublikowano na takich
stronach jak Business Insider, Super Express czy Super
Biznes.

● Treści publikowane na portalach mają głównie neutralny
stosunek do euro, natomiast platformy takie jak Facebook
i Twitter pozwalają w większym stopniu na wyrażanie
własnej opinii i opowiedzenie się po jednej ze stron.



● “Treści główne” w przypadku portali
to artykuły. Tu często zdarzają się przedruki
czy obszerne cytaty i śródlikowania do tych
samych materiałów. Stąd relatywnie duża
liczba “treści głównych” na portalach

● Na Facebooku i Twitterze za “treści
główne” uważne są wpisy umieszczane
przez instytucje lub osoby. W przypadku
Twittera retweet danej wiadomości
uważany jest za komentarz.

● “Treści główne” YouTube to filmy 
o badanej tematyce



Analizując zmianę liczby treści w czasie można dostrzec pewne ciekawe wzorce. Po wybuchu wojny
kluczową platformą dostarczającą treści o euro stał się Twitter, sporo więcej dyskutowano wówczas
również na forach.

W czerwcu 2022 roku zaczęło się pojawiać więcej tego typu treści na YouTube.



Czy Polacy są za 
wprowadzeniem euro w Polsce?





Informacja o wejściu 
Bułgarii do strefy euro

Powrót Donalda 
Tuska do Polski

Wybuch wojny 
w Ukrainie

Obawy 
związane z 
rosnącą 
inflacją

Szymon 
Hołownia i 
jego kampanie 
dotyczące 
wejścia Polski 
do strefy euro 



Liczba treści w czasie a stosunek do wprowadzenia euro w 
Polsce 

Wybuch wojny w Ukrainie spowodował wzrost liczby
postów pro euro pojawiających się w internecie. Autorzy
treści argumentowali, że przyjęcie wspólnej waluty pozwoli
uniezależnić się od wpływu Rosji i Putina.

Negatywnie nastawione względem euro treści zaczęły
częściej pojawiać się na przełomie maja i czerwca -
spowodowane były głównie galopującą inflacją i związanymi
z nią obawami, jak i z jawnym opowiedzeniem się polityków
(m.in. Szymon Hołownia, Ryszard Petru) za euro.



Zaangażowanie
Postawy wobec wprowadzenia waluty euro w Polsce



Jakie postawy wobec wprowadzenia euro w Polsce wzbudzają
największe zaangażowanie?

Na portalach społecznościowych takich jak Facebook czy Twitter możemy
w prosty sposób zbadać jakie zaangażowanie odbiorców wywołują
poszczególne treści.

Interactivity Index (INI) to autorski wskaźnik będący miarą zaangażowania
i aktywności użytkowników pod postami.
Liczymy go jako sumę ważoną poszczególnych aktywności:

Facebook INI = polubienia + 4 * komentarze + 16 * udostępnienia
Twitter INI = polubienia + 3 * retweet’y



● Posty i komentarze z Facebooka popierające
wprowadzenie euro w Polsce odpowiadają
za 66% całkowitego zaangażowania
związanego z przyjęciem nowej waluty.



● Posty przeciw euro generują na Twitterze
większe zaangażowanie (17%) niż na
Facebooku (5%).

● Przewaga Interactivity Index pod postami
pro euro na Twitterze jest nieco mniejsza
- odpowiadają one za 55% całkowitego
zaangażowania.







Indeks Eurosentymentu
(Euro Favorability Index)



Czy Polacy są za wprowadzeniem waluty euro w Polsce?
Euro Favorability Index to autorski wskaźnik monitorujący skłonność Polaków do przyjęcia waluty euro.
Pod uwagę brane są takie czynniki jak:

- ilość treści dotyczących wejścia do strefy euro opublikowanych w internecie (w okresie od lipca 2021
do czerwca 2022),

- stosunek do przyjęcia waluty euro,

- zaangażowanie zgromadzone pod analizowanymi wzmiankami.

Wartość 100 oznacza, że wszystkie opublikowane treści są nastawione pozytywnie wobec wejścia Polski do strefy
euro i odpowiadają za 100% zaangażowania użytkowników.

Wartość 0 oznacza natomiast, że wszystkie opublikowane treści negują przyjęcie w Polsce waluty euro i odpowiadają
za 100% zaangażowania użytkowników.

Wartość 50 oznacza równowagę. Wartości powyżej 50 oznaczają skłanianie się opinii internetowych w kierunku
przyjęcia euro, poniżej 50 to przewaga przeciwników.



● Wartość Euro Favorability Index w ostatnim
roku wyniosła 66, co oznacza, że wydźwięk
dyskusji internetowych przechyla się na
korzyść przyjęcia euro.

● Euro Favorability Index można mierzyć w różnych wariantach
czasowych. 1M - miesięcznych, 6M - półrocznych, lub, jak w tym
przypadku 12M, czyli wartość zagregowanej z ostatnich 12 miesięcy.



Euro Favorability Index 1M - Mierzony w cyklach miesięcznych wskaźnik jest stosunkowo
zmienny i podatny na wahania związane z intensywnością dyskusji i istotnością w dyskursie
publicznym tematu wprowadzenia euro.



Euro Favorability Index 6M jest wartością dużo stabilniejszą i bardziej odzwierciedla
długoterminowy trend. Liczony jest na podstawie średniej kroczącej, czyli uśrednionej
wartości z ostatnich sześciu miesięcy.



Co się mówi o wprowadzeniu
waluty euro w Polsce?



Co się mówi o wprowadzeniu euro w Polsce?

Po przeanalizowaniu ponad pół tysiąca treści związanych z wprowadzeniem waluty euro 
w Polsce, wyodrębnione zostały następujące konteksty wypowiedzi: 

● wysoka inflacja
● wojna w Ukrainie
● obowiązek przyjęcia euro wynikający z traktatów
● suwerenność państwa
● sytuacja gospodarcza

Uwaga: Niektóre treści mają więcej niż jeden kontekst wypowiedzi. Pojawiają się też
treści, które nie zostały przyporządkowane do żadnego kontekstu.



● Najpopularniejszym tematem wśród treści
o wprowadzeniu euro jest zdecydowanie
inflacja, pojawia się ona w co trzeciej
wzmiance.







Rozkład kontekstów wypowiedzi względem stosunku do 
wprowadzenia euro w Polsce

Każdy spośród pięciu wyłonionych kontekstów był używany zarówno jako argument za przyjęciem euro jak i przeciw,
oraz w treściach neutralnych.

Najwyższy odsetek treści pro euro mają wzmianki o gospodarce - prawie 36%, podczas gdy treści anty euro stanowią około
26% wszystkich treści traktujących o gospodarce.

Najwyższy odsetek treści anty euro mają wzmianki o suwerenności - prawie 44% wszystkich treści (w kontekście
suwerenności).

Inflacja okazała się tematem najbardziej niezależnym od stosunku do przyjęcia euro. O inflacji mówi się równie dużo
zarówno popierając jak i krytykując dołączenie do strefy euro.

Obowiązek jest tematem najbardziej neutralnym. Pojawia się głównie w treściach informujących o zobowiązaniu Polski
do przyjęcia wspólnej waluty.



Przykłady postów:  GOSPODARKA

https://twitter.com/Pasjonat_sportu/status/1516449492584865795

fragment z artykułu: https://www.salon24.pl/u/dobrezycie/1191770,kiedy-rzad-morawieckiego-wprowadza-w-polsce-euro

https://www.facebook.com/373046469444636/posts/5172281212854447/?comment_id=695376371569255

https://twitter.com/AlexWhite981/status/14319331268094
27968

fragment artykułu: https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-rafal-wos-nie-
euro-nie-chroni-przed-inflacja,nId,6059416

https://twitter.com/Pasjonat_sportu/status/1516449492584865795
https://www.salon24.pl/u/dobrezycie/1191770,kiedy-rzad-morawieckiego-wprowadza-w-polsce-euro
https://www.facebook.com/373046469444636/posts/5172281212854447/?comment_id=695376371569255
https://twitter.com/AlexWhite981/status/1431933126809427968
https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-rafal-wos-nie-euro-nie-chroni-przed-inflacja,nId,6059416


Przykłady postów:  INFLACJA

https://twitter.com/Gosc_RadiaZET/status/1509059924139155459

https://twitter.com/PL_2050/statuses/1522209948347686914

https://www.facebook.com/174708585894934/posts/5322824237749984/?comment_id=5324
349960930745

https://twitter.com/Martin93229280/statuses/1499099543782268937

https://twitter.com/Gosc_RadiaZET/status/1509059924139155459
https://twitter.com/PL_2050/statuses/1522209948347686914
https://www.facebook.com/174708585894934/posts/5322824237749984/?comment_id=5324349960930745
https://twitter.com/Martin93229280/statuses/1499099543782268937


Przykłady postów:  SUWERENNOŚĆ

fragment wypowiedzi: 
https://www.facebook.com/348133613344462/posts/533964918094663

https://www.facebook.com/263183691918908/posts/51823060974754
7

https://www.facebook.com/154433351246841/posts/4329733587050109/

https://www.facebook.com/334235604733893/posts/511139580376827?comment_id=511143590376426

https://twitter.com/salai_sz/status/1536977731908411394

https://www.facebook.com/348133613344462/posts/533964918094663
https://www.facebook.com/263183691918908/posts/518230609747547
https://www.facebook.com/154433351246841/posts/4329733587050109/
https://www.facebook.com/334235604733893/posts/511139580376827?comment_id=511143590376426
https://twitter.com/salai_sz/status/1536977731908411394


Przykłady postów:  WOJNA

https://twitter.com/LukaszKohut/status/1504543597986820100

https://twitter.com/ArturLacki/statuses/1500054385711321090

https://twitter.com/spalinskipatryk/status/1499773062736228357

fragment artykułu: https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-
rafal-wos-nie-euro-nie-chroni-przed-inflacja,nId,6059416

https://twitter.com/LukaszKohut/status/1504543597986820100
https://twitter.com/ArturLacki/statuses/1500054385711321090
https://twitter.com/spalinskipatryk/status/1499773062736228357
https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-rafal-wos-nie-euro-nie-chroni-przed-inflacja,nId,6059416


Przykłady postów:  OBOWIĄZEK

https://www.facebook.com/185265414715/posts/101590379507997
16/

https://www.facebook.com/307627380919755/posts/550291259986698

https://twitter.com/MarekTatala/status/151903205383622246
9

https://twitter.com/AjScha2/status/1447122488375365633

fragment artykułu: https://superbiz.se.pl/wiadomosci/kiedy-wprowadza-walute-euro-w-polsce-jakie-wtedy-beda-pensje-aa-a2SM-2VKM-s3ow.html

https://www.facebook.com/185265414715/posts/10159037950799716/
https://www.facebook.com/307627380919755/posts/550291259986698
https://twitter.com/MarekTatala/status/1519032053836222469
https://twitter.com/AjScha2/status/1447122488375365633
https://superbiz.se.pl/wiadomosci/kiedy-wprowadza-walute-euro-w-polsce-jakie-wtedy-beda-pensje-aa-a2SM-2VKM-s3ow.html


Zaangażowanie
Co się mówi o wprowadzeniu waluty euro w Polsce?



Jakie konteksty wypowiedzi wzbudzają największe 
zaangażowanie?

Temat inflacji zdominował polski internet i był głównym argumentem zarówno
zwolenników jak i przeciwników przyjęcia waluty euro w Polsce. Jedna trzecia
wszystkich treści o euro z ubiegłego roku dotyczyła właśnie galopującej inflacji.

Patrząc jednak nie na ilość treści, a na ich jakość - czyli zaangażowanie jakie
wzbudzają - można dostrzec jakie inne aspekty, dotyczące przyjęcia wspólnej
waluty, były istotne dla polskich internautów. Jako miara zaangażowania
ponownie został wykorzystany wskaźnik Interactivity Index.

Niektóre treści zawierały więcej niż jeden temat wypowiedzi, więc
zaangażowanie takich treści było liczone oddzielnie w każdym z kontekstów.
Dlatego suma wartości procentowych na wykresach może przekraczać 100.







Łączne zaangażowanie względem kontekstu wypowiedzi 

Największe łączne zaangażowanie odbiorców na Facebooku i Twitterze wzbudził temat inflacji.
Nie powinno to szczególnie dziwić, biorąc pod uwagę popularność tego tematu.

Co ciekawe, na Twitterze drugie miejsce pod względem zaangażowania zajął temat związany z wojną w Ukrainie,
który na Facebooku był znacznie mniej popularny.

Może to być związane z charakterystyką platform - na Facebooku pojawiają się głównie posty informacyjne,
natomiast Twitter zapewnia większe pole do dyskusji na kontrowersyjne tematy.



Politycy wzmiankowani 
w dyskusjach
O kim się mówi w kontekście wprowadzenia waluty euro w Polsce?



Wzmianki o politykach w dyskusjach o euro 

Oprócz kontekstów wypowiedzi towarzyszących wpisom o euro, w treściach tych
często pojawiają się wzmianki o politykach lub osobach publicznych.

Wyodrębnionych zostało siedem nazwisk najczęściej pojawiających się w dyskusjach
o przyjęciu euro, są to: Andrzej Duda, Adam Glapiński, Szymon Hołownia, Jarosław
Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Rafał Trzaskowski oraz Donald Tusk.



● Najwięcej w kontekście euro pisano
o Donaldzie Tusku, dwukrotnie rzadziej
wymieniano prezesa NBP Adama
Glapińskiego.

● Najmniej razy, spośród analizowanych
osób, wspominany był Rafał Trzaskowski.





Wspominanie polityków a stosunek do wprowadzenia waluty 
euro w Polsce 

Co ciekawe, wzmianki o politykach najczęściej pojawiały się w stosunku przeciwnym
do tego prezentowanego przez daną osobę, tzn. posty wspominające o Donaldzie
Tusku, który jawnie zadeklarował chęć włączenia Polski do strefy euro, w większości
krytykowały jego działania, a ich autorzy byli przeciwni przyjęciu wspólnej waluty.

Z drugiej strony, wzmianki o Adamie Glapińskim, który ogłosił, że za jego kadencji
Polska do strefy euro nie wejdzie, były generalnie przychylne wprowadzeniu waluty
euro w Polsce.

Stąd wniosek, że w polskich mediach społecznościowych możemy zaobserwować
taktykę “straszenia” przeciwnikami politycznymi. Argumenty są stosowane a rebours,
skoro X jest przeciw euro to na pewno powinniśmy wspólną walutę przyjąć. Dobrze
ilustrują to umieszczone w raporcie przykłady.





Wzmianki o politykach a stosunek do wprowadzenia euro w Polsce

Treści wspominające o Jarosławie Kaczyńskim miały
w większości stosunek pozytywny lub neutralny do przyjęcia
waluty euro w Polsce. Oznacza to, że nazwisko Kaczyński było
często argumentem za euro.

Analogiczna sytuacja jest w przypadku Donalda Tuska - ponad
połowa wypowiedzi zawierających to nazwisko, jest
przeciwna wejściu Polski do strefy euro.

Ponadto nazwiska Kaczyński i Tusk najrzadziej spośród
wszystkich analizowanych pojawiają się we wzmiankach
neutralnych.



Przykłady postów

https://www.money.pl/gospodarka/polacy-chca-euro-ale-troche-sie-go-boja-ciekawe-wyniki-
badan-

6661850721184544a.html?utm_source=Facebook&utm_medium=social&utm_campaign=fbmone
y&utm_term=post&utm_content=money

https://twitter.com/Madel_Krzysztof/status/1500778272023625729

https://twitter.com/Madel_Krzysztof/status/1435166907372613633

https://twitter.com/Yennefe83793274/status/1522144104183906304

https://twitter.com/PanWaldemar/status/1536647717627338755

https://twitter.com/Karol_Schubert/status/152955213673182412
8

https://www.money.pl/gospodarka/polacy-chca-euro-ale-troche-sie-go-boja-ciekawe-wyniki-badan-6661850721184544a.html?utm_source=Facebook&utm_medium=social&utm_campaign=fbmoney&utm_term=post&utm_content=money
https://twitter.com/Madel_Krzysztof/status/1500778272023625729
https://twitter.com/Madel_Krzysztof/status/1435166907372613633
https://twitter.com/Yennefe83793274/status/1522144104183906304
https://twitter.com/PanWaldemar/status/1536647717627338755
https://twitter.com/Karol_Schubert/status/1529552136731824128


Przykłady postów

https://twitter.com/JKowalski_posel/status/1487367013978804225

https://www.facebook.com/334235604733893/posts/486230536201065?comment_id=486
240402866745

https://twitter.com/tadekzd/status/1491329270081196033

https://twitter.com/MirAS27763933/status/150119351542
6103297

https://twitter.com/BatugWojciech/status/1532241499437645824

https://twitter.com/JKowalski_posel/status/1487367013978804225
https://www.facebook.com/334235604733893/posts/486230536201065?comment_id=486240402866745
https://twitter.com/tadekzd/status/1491329270081196033
https://twitter.com/MirAS27763933/status/1501193515426103297
https://twitter.com/BatugWojciech/status/1532241499437645824


Zaangażowanie
O kim się mówi w kontekście wprowadzenia waluty euro w Polsce?



Którzy liderzy wzbudzają największe zaangażowanie?

W polskim internecie, w kontekście przyjęcia euro, najwięcej dyskutuje się
o Donaldzie Tusku.

Jednak pod względem zaangażowania jakie wywołują posty o politykach,
liderami są Adam Glapiński na Facebooku i Szymon Hołownia na Twitterze.
Wysokie miejsce zajmuje również Mateusz Morawiecki.







Które media mówią najwięcej
o wprowadzeniu euro w Polsce?



Kto mówi najwięcej o wprowadzeniu euro w Polsce?

Wszystkie wzmianki w internecie na temat wejścia do strefy euro można podzielić na trzy grupy:

- opublikowane przez konkretne osoby (głównie Facebook oraz Twitter)

- opublikowane przez strony, gazety i instytucje

- komentarze

Analizując dwie pierwsze grupy, stworzony został ranking stron pod względem liczby treści i zaangażowania.

Na wykresach z liczbą treści w nawiasie zostało podana wartość INI, a w przypadku wykresów zaangażowaniem -
liczba opublikowanych treści.



● Najwięcej treści o euro pojawia się na portalach
biznesowych, politycznych oraz w mediach
informacyjnych.

● W nawiasie podane jest łączne zaangażowanie
zgromadzone pod wzmiankami.



● Strony publikują w większości treści neutralne,
cytaty z wypowiedzi polityków lub wyniki badań
takich jak Eurobarometr.

● Wyjątkiem jest tutaj portal Radio Maryja,
na którym przeważają treści zniechęcające
czytelników do przyjęcia wspólnej waluty.



Czyje treści wywołują 
największe zaangażowanie?



Czyje treści wzbudzają największe zaangażowanie?

Zaangażowanie użytkowników pod wzmiankami poszczególnych
stron i autorów liczymy jako sumę Interactivity Index wszystkich
opublikowanych treści.

Liczba treści opublikowanych przez danego autora/ stronę
znajduje się w nawiasie.



● Liderami zaangażowania związanego z treściami
o euro są osoby rozpoznawalne, głównie
politycy zamieszczający wpisy na swoich
mediach społecznościowych na Facebooku
i Twitterze.



● Największe zaangażowanie wywołują treści
przychylne przyjęciu euro, publikowane przez
osoby rozpoznawalne.

● Treści tych nie jest dużo, ale wywołują
wielokrotnie większy oddźwięk (zaangażowanie)
niż treści publikowane przez przeciwników



● Pod względem zaangażowania wśród stron,
dominują te Facebook’owe - głównie polityczne
oraz media.



● Największe zaangażowanie wśród stron, tak
jak w przypadku autorów, wzbudzają treści
promujące wstąpienie Polski do strefy euro.

● Były to głównie pojedyncze treści, które
zyskały bardzo wysokie zasięgi.



MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE KAMPANII 
LUB WPROWADZENIA EURO W POLSCE?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

www.wolnagospodarka.pl 
kontakt@wolnagospodarka.pl
+48 885 800 505

www.kursnaeuro.pl 
kontakt@kursnaeuro.pl

TWÓRCA KAMPANII „KURS NA EURO”

„Kurs na Euro” to ogólnopolska kampania Fundacji Wolności Gospodarczej. 
Jej celem jest rozpoczęcie debaty na temat przystąpienia Polski do strefy euro, informowanie o korzyściach płynących z przyjęcia

wspólnej waluty, przygotowanie rekomendacji niezbędnych reform, a finalnie ‒ doprowadzenie do zainicjowania procesu
dołączenia do strefy euro poprzez konsekwentne wywieranie presji na rządzących.
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