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Metodologia



Dobór treści do analizy

● Niniejsze badanie jest kontynuacją badania dyskusji internetowych na temat wprowadzenia w Polsce waluty euro 
z sierpnia 2022 roku. 

● Do analizy wzięto treści związane z wprowadzeniem waluty euro w Polsce zamieszczone w internecie w trzecim 
kwartale 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, 
takie same jak w przypadku pierwszego badania, 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 (530 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



● Temat wprowadzenia wspólnej waluty w Q3 2022 znacząco zyskał na popularności. Głównym 

powodem wzmożonej dyskusji na temat euro w Polsce był wywiad udzielony tygodnikowi “Sieci” 
przez prezesa NBP Adama Glapińskiego pod koniec lipca 2022 roku. 

● W związku z trudną sytuacją gospodarczą Polaków w Q3 2022 pojawiło się więcej treści przeciwnych 
przyjęciu euro. Treści promujących przyjęcie wspólnej waluty było mniej, lecz podobnie jak we 

wcześniejszym pomiarze były one znacznie bardziej angażujące.  Publikowali je znani politycy, tacy jak 

Ryszard Petru, Szymon Hołownia czy Leszek Miller. 

● Euro Favorability Index 12M (agregujący ostatnie 12 miesięcy) utrzymał się na stosunkowo wysokim 

poziomie 64.5, jednak od kwietnia tego roku można dostrzec tendencję spadkową w indeksie 

zagregowanym miesięcznie (patrz: Euro Favorability Index 1M).

● Wzrost liczby i zaangażowania treści neutralnych świadczy o przesunięciu tematów dyskusji. Coraz 

mniej dyskutuje się o argumentach za lub przeciw wejściu do strefy euro, a więcej o tym, że nie 

spełniamy obecnie warunków aby wspólną walutę przyjąć. Znaczną część treści stanowiły również 

cytaty i komentarze do wypowiedzi polityków na temat euro, które nie zawierały jednoznacznego 

stanowiska w sprawie. 

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 do września 2022 w internecie pojawiło się 
prawie 7 tys. wzmianek o wprowadzeniu euro                 
w Polsce, co oznacza rosnącą popularność tego 
tematu.

● Najwięcej wzmianek dotyczących euro pojawiło się       
w sierpniu 2022 roku (około 3,5 tys.), co było 
spowodowane kontrowersyjnym wywiadem prezesa 
Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego, 
dla tygodnika Sieci, opublikowanego pod koniec lipca.





Najwięcej treści dotyczących wejścia Polski 
do strefy euro pojawiło się na szeroko 
pojętych portalach, były to często fragmenty 
wywiadów udzielanych przez polityków. 
Najczęściej cytowanym był wywiad Adama 
Glapińskiego dla tygodnika Sieci. 



● “Treści główne” w przypadku portali to 
artykuły. Tu często zdarzają się przedruki 
czy obszerne cytaty i śródlinkowania 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





Czy Polacy są za wprowadzeniem 
euro w Polsce?



Liczba treści w czasie a stosunek 
do wprowadzenia euro w Polsce 

Wysoka inflacja i słaba pozycja polskiej 
gospodarki sprawiły, że wizja przyjęcia waluty euro 
w Polsce stała się znacznie bardziej odległa,   a 
treści dotyczące przyjęcia nowej waluty miały 
głównie charakter negatywny lub neutralny. 

Skupiano się głównie na tym, że Polska nie jest 
obecnie w stanie spełnić warunków do przyjęcia 
euro oraz na nieudolnych rządach PiS, które do 
tego doprowadziły. Kluczowymi argumentami 
przeciw przyjęciu wspólnej waluty była utrata 
suwerenności na rzecz Niemiec oraz fatalna 
sytuacja gospodarcza.



Stosunek do wprowadzenia euro w Polsce - procentowo

W poprzednim raporcie, dotyczącym okresu od lipca 2021 do czerwca 2022,  wzmianek pro euro było więcej od 
tych przeciwnych i neutralnych (stanowiły one prawie 40% wszystkich treści). Trzeci kwartał 2022 roku znacznie 
odmienił tę sytuację - pojawiające się treści miały w większości charakter negatywny lub neutralny względem 
przyjęcia obcej waluty, a treści za przyjęciem euro stanowiły wówczas jedynie ¼ całości.  
Biorąc pod uwagę całe 15 miesięcy, najwięcej było jednak wzmianek negatywnych względem €, a tych pozytywnych 
- o ponad 2 punkty procentowe mniej. 



Informacja o wejściu 
Bułgarii do strefy euro

Powrót Donalda 
Tuska do Polski

Wybuch wojny 
w Ukrainie

Obawy 
związane z 
rosnącą 
inflacją

Kontrowersyjny 
wywiad prezesa 
NBP dla 
tygodnika Sieci 



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



Jakie postawy wobec wprowadzenia euro w Polsce 
wzbudzają największe zaangażowanie?

Na Facebook’u pod względem zaangażowania niezmiennie dominują treści 
przychylne przyjęciu euro. Odpowiedzialni za to są głównie politycy promujący 
wejście Polski do strefy euro na swoich stronach na Facebook’u, m. in. Szymon 
Hołownia, Ryszard Petru, czy Leszek Miller. 

Na Twitterze sytuacja diametralnie się odmieniła i w ostatnim kwartale największe 
zaangażowanie generowały treści przeciwne wprowadzeniu euro w Polsce. 
W przeciwieństwie do Facebook’a za duże zaangażowanie nie odpowiadały 
pojedyncze wpisy popularnych osób, lecz duża liczba średnio angażujących treści. 
Analizując średnie zaangażowanie przypadające na jeden post, dominują treści 
przychylne przyjęciu euro, zarówno na Facebook’u jak i na Twitterze.

Treści neutralne, m.in. cytowane wypowiedzi polityków czy treści argumentujące 
fakt, że wejście Polski do strefy euro jest obecnie nierealne, były odpowiedzialne za 
znaczną część zaangażowania zarówno na Facebook’u (41%) jak i na Twitterze (32%). 



Pod względem zaangażowania na Facebooku, tak jak w poprzednim badaniu, 
przeważają treści promujące wstąpienie Polski do strefy euro. 
W ostatnim kwartale większy udział w zaangażowaniu użytkowników miały 
treści neutralne, m.in. cytowane wypowiedzi polityków i dziennikarzy. 



Na Twitterze za prawie 40% 
zaangażowania użytkowników 
odpowiadają treści przeciwne 
przyjęciu euro, co 
spowodowane jest dużą liczbą 
treści nastawionych 
negatywnie na tej platformie. 



Posty i komentarze promujące euro na Facebooku gromadzą średnio ponad 
dziesięciokrotnie większe zaangażowanie niż te negatywne i prawie dwa 
razy większe niż te neutralne.  



Na Twitterze zaangażowanie 
przypadające na jeden tweet 
jest wyrównane, ale największą 
aktywność użytkowników 
wywołują średnio posty 
przychylne euro.  







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 września 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.



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. 

Wartość Euro Favorability Index w ostatnim 
roku wyniosła 64.5, co oznacza, że wydźwięk 
dyskusji internetowych przechyla się na korzyść 
przyjęcia euro. Jednak w poprzednim badaniu 
Index Eurosentymentu wyniósł 66, więc mamy 
do czynienia z nieznacznym osłabieniem 
pozytywnego stosunku wobec idei euro w Polsce 
w dyskusjach w sieci.



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. 

Wartość Euro Favorability Index 12M, 
czyli za 12 miesięcy od października 
2021 do wrzesień 2022 wyniosła 64.5, 
co oznacza, że wydźwięk dyskusji 
internetowych przechyla się na korzyść 
przyjęcia euro, a wartości w Q3 2022 są 
stabilne.



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.

Sześciomiesięczny Indeks 
Eurosentymentu 
wskazywał tendencję 
wzrostową poparcia 
wobec euro w okresie od 
maja do lipca 2022 roku. 
Następnie, po publikacji 
wywiadu z Adamem 
Glapińskim,  pojawiło się 
sporo wątpliwości wobec 
euro i zaobserwowano 
umiarkowany spadek 
wartości indeksu. 



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. 

1M 
Rekordową wartość 
jednomiesięcznego 
Indeksu 
Eurosentymentu 
odnotowano w 
kwietniu 2022 roku, 
co było skutkiem 
wybuchu wojny w 
Ukrainie. Następnie 
można zaobserwować 
umiarkowany spadek 
wartości indeksu, 
spowodowany głównie 
sytuacją gospodarczo 
ekonomiczną w Polsce. 



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. 
Tematy związane z gospodarką znacznie 
częściej pojawiają się we wzmiankach       
o wprowadzeniu € w Polsce.







Najczęściej poruszane tematy w wyselekcjonowanych kontekstach

Najbardziej polaryzujące tematy to inflacja, gospodarka oraz suwerenność. 
W tych kontekstach znajdują się zarówno argumenty za przyjęciem euro jak  
i przeciw. Wzmianki dotyczące obowiązku są w większości neutralne, 
natomiast temat wojny często pojawia się jako ‘dodatkowy argument’, mający 
na celu potwierdzenie zdania autora. 

Inflacja - argumenty ‘za’:
● stabilniejsza waluta, mniejsza inflacja w przyszłości
● niższe raty kredytów
● uniezależnienie od polityki PiS, koniec dodruku pieniędzy

Inflacja - argumenty ‘przeciw’:
● przykłady państw, w których wprowadzenie euro miało spowodować 

drożyznę (Słowacja, Litwa, Grecja, itp.)
● inflacja będzie jeszcze wyższa, Polaków nie będzie stać na utrzymanie
● w strefie euro także jest inflacja



Przykłady - inflacja 



Gospodarka - argumenty ‘za’:
● polska waluta jest słaba
● nieudolne rządy doprowadziły polską gospodarkę do ruiny
● rozwój gospodarczy i większa integracja z zachodem

Gospodarka - argumenty ‘przeciw’:
● jedynie silne gospodarki zyskują na euro, wszystkie pozostałe tracą 

(Słowacja, Grecja, Estonia).
● brak środków, Polski na to nie stać
● utrata rezerw złota

Suwerenność - argumenty ‘za’:
● dbanie o rozwój i dobry interes kraju
● zmniejszenie wpływu niekompetentnych polityków na politykę monetarną 

Suwerenność - argumenty ‘przeciw’:
● złotówka jest symbolem niepodległej i niezależnej Polski
● uzależnienie od EBC
● presja ze strony Niemiec (również brak równości w Unii - przykład Danii)
● konieczność przekazania rezerw złota Unii 



Przykłady - gospodarka 



Przykłady - suwerenność



Wojna - argumenty ‘za’:
● uchronienie Polski od wpływu Rosji
● należy opowiedzieć się po jednej ze stron: euro lub rubel

Wojna - argumenty ‘przeciw’:
● oddanie rezerw złota spowoduje uniezależnienie od UE, w przypadku 

wojny Polska nie będzie mogła o nim decydować

Obowiązek - argumenty ‘za’:
● Polska zobowiązała się przyjąć euro i należy ten obowiązek wypełnić

Obowiązek - argumenty ‘przeciw’:
● wprowadzenie waluty € w Polsce wymaga zmiany konstytucji



Przykłady - wojna 



Przykłady - obowiązek 



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 kwartału 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 

W ostatnim kwartale najwyższe łączne zaangażowanie na Facebook’u zebrały 
treści o najczęściej pojawiającej się tematyce - inflacji i gospodarce. 

Na Twitterze, dość niespodziewanie, za prawie jedną trzecią zaangażowania był 
odpowiedzielny temat obowiązku, co jest w głównej mierze spowodowanym 
jednym tweetem: 



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 dziewięć nazwisk najczęściej pojawiających 
się w dyskusjach o przyjęciu euro, są to: Robert Biedroń, Andrzej Duda, 
Adam Glapiński, Szymon Hołownia, Jarosław Kaczyński, Leszek Miller, 
Mateusz Morawiecki, Rafał Trzaskowski oraz Donald Tusk.  



W ostatnim kwartale o Donaldzie Tusku     i 
Adamie Glapińskim pisano zdecydowanie 
najwięcej (więcej niż w 4 poprzednich 
kwartałach łącznie), co było spowodowane 
wymianą zdań, zapoczątkowaną 
kontrowersyjnym wywiadem prezesa NBP.

Poza Donaldem Tuskiem politycy opozycji 
byli wspominani zdecydowanie rzadziej niż 
politycy PiS.





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 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 umieszcze w raporcie przykłady.





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, Adamie Glapińskim oraz 
Jarosławie Kaczyńskim. Te trzy nazwiska zdobyły najwięcej 
zaangażowania w ubiegłym kwartale. 

Na Facebook’u aż za 36% zaangażowania wśród treści 
dotyczących polityków odpowiedzialne są wpisy nt. Jarosława 
Kaczyńskiego. 
Na Twitterze za ponad połowę zaangażowania dotyczącego 
polityków odpowiadają wzmianki o Donaldzie Tusku.







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. 



W ostatnim kwartale więcej 
stron jawnie staje po stronie 
przeciwnej przyjęciu euro, 
są to m.in. Biuro Prasowe 
NBP, Wirtualna Polska oraz 
Tygodnik Sieci.



MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE KAMPANII 
LUB WPROWADZENIA EURO W POLSCE?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

„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.



MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE BADANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
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