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Kawalec: Projekt euro okazał się błędem. 
Warto się z tego wycofać 

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,18353526,euro-moze-rozsadzic-europe.html 

Rozmawiał Marcin Kaczmarczyk 2015-07-14, ostatnia aktualizacja 2015-07-14 10:43:28  

Upieranie się przy projekcie wspólnej waluty może przekreślić projekt Unii Europejskiej. 

Rozmowa ze Stefanem Kawalcem, prezesem Capital Strategy, byłym wiceministrem 
finansów 
 
MARCIN KACZMARCZYK: Czy to dobrze, że Grecji i jej wierzycielom udało się 
wynegocjować warunki nowej pomocy? 
 
STEFAN KAWALEC: To pozwoli uniknąć załamania systemu bankowego Grecji. Kraj formalnie 
nie zostanie też uznany za bankruta. Ale to porozumienie nie doprowadzi do przełomu w 
greckiej gospodarce. Na wyraźny wzrost gospodarczy i spadek bezrobocia trudno liczyć. 
Fundamentalne problemy nie zostały rozwiązane. 
 
Co pan ma na myśli? 
 
- W 2010 r., kiedy wybuchł kryzys strefy euro, Grecja zmagała się z dwoma problemami. 
Jeden to wysokie zadłużenie zagraniczne, którego kraj nie był w stanie spłacać. Drugi 
problem to utrata międzynarodowej konkurencyjności - płace w gospodarce były zbyt 
wysokie w stosunku do produktywności w sektorze wytwarzającym dobra podlegające 
wymianie międzynarodowej. To skutek olbrzymiego wzrostu wynagrodzeń w pierwszych 
kilku latach przynależności Grecji do strefy euro. Szacowano, że aby Grecja odzyskała 
konkurencyjność, wynagrodzenia musiałyby spaść o 30 proc. Wiadomo też było, że jeśli nie 
odzyska konkurencyjności, to nawet bardzo głęboka redukcja długu nie rozwiąże jej 
problemów. 
 
Gdyby Ateny nie należały do strefy euro, problem konkurencyjności rozwiązałby się bardzo 
szybko poprzez osłabienie krajowej waluty. Tak stało się np. w Polsce na przełomie 2008 i 
2009 r., kiedy złoty osłabił się o blisko 30 proc. Nasze płace, choć w złotych pozostawały 
wciąż na tym samym poziomie, to w przeliczeniu na euro lub inne waluty naszych partnerów 
handlowych obniżyły się o 30 proc. Poprawiło to konkurencyjność polskich firm. Był to 
prawdopodobnie najważniejszy czynnik, dzięki któremu w 2009 r., w szczytowym roku 
kryzysu finansowego, byliśmy jedynym krajem w Europie ze wzrostem gospodarczym. Grecja 
nie miała jednak własnej waluty i nie mogła liczyć na jej osłabienie. 
 
Jaką kurację zalecono Atenom? 
 
- Tzw. wewnętrzną dewaluację, czyli politykę deflacyjną mającą na celu obniżenie krajowych 
cen i płac. Żeby to osiągnąć, zalecano zacieśnienie fiskalne: z jednej strony podniesienie 
podatków, a z drugiej - zmniejszenie wydatków rządowych, w tym obniżkę płac w sektorze 
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budżetowym i emerytur. Zakładano, że dzięki temu spadnie popyt w gospodarce, co wymusi 
obniżki płac w przedsiębiorstwach, przywracając Grecji międzynarodową konkurencyjność. 
Taką politykę zalecano we wszystkich krajach strefy euro, które gdy wybuchł kryzys globalny, 
wpadły w kłopoty. 
 
Te działania były skuteczne? 
 
- Sprawdziły się niestety najbardziej pesymistyczne oczekiwania. W Grecji, mimo 
ograniczenia popytu w gospodarce i spadku PKB o ponad jedną czwartą w 2014 r. w 
porównaniu do 2007 r., poziom płac w przedsiębiorstwach obniżył się nieznacznie. Nie jest to 
zaskoczenie, gdyż ekonomiści od kilkudziesięciu lat zwracają uwagę, że we współczesnej 
gospodarce, gdy spada popyt, firmy redukują zatrudnienie, a nominalne obniżki płac są 
rzadkością. Od roku 2007 do roku 2014 bezrobocie w Grecji zwiększyło się o 18 pkt proc., 
osiągając około 27 proc. 
 
Udało się zlikwidować deficyt na rachunku obrotów bieżących, ale nie jest to efekt poprawy 
konkurencyjności gospodarki, lecz skutek zduszenia popytu i obniżenia PKB. Grecja nie 
odzyskała konkurencyjności. 
 
Dodatkowe miliardy euro obiecane Grekom na stymulację ich gospodarki nie pomogą? 
 
- Transfery nie są skuteczną metodą poprawy konkurencyjności. Byłe Niemcy Wschodnie po 
zjednoczeniu otrzymywały rocznie średnio jedną czwartą swojego PKB z Niemiec Zachodnich. 
Nie poprawiło to konkurencyjności na terenach byłej NRD. Napływ pieniędzy z zewnątrz do 
krajów lub regionów, które próbują drogą wewnętrznej dewaluacji poprawić swoją 
konkurencyjność, jest wręcz szkodliwy. Sprzyja wzrostowi płac, co utrudnia odzyskanie 
konkurencyjności. 
 
Ale w Hiszpanii lub w Portugalii mimo wszystko jest lepiej, a przecież tam prowadzona jest 
podobna polityka gospodarcza jak w Grecji. 
 
- Jest lepiej niż w Grecji, lecz sytuacja w tych krajach jest również nie do pozazdroszczenia. W 
2014 r., po kilku latach recesji, gospodarka Hiszpanii odnotowała wzrost, kraj osiągnął też 
nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących. Jednakże PKB w 2014 r. było na poziomie tylko 
95 proc. PKB z 2007 r., a dla porównania w Polsce wskaźnik ten wynosi 124 proc. W tym 
czasie bezrobocie w Hiszpanii wzrosło o 16 pkt proc. i w 2014 r. wynosiło 24 proc. Raport 
MFW zwraca uwagę, że mimo sześciu lat kryzysu płace w Hiszpanii okazały się sztywne. Płace 
realne nie spadły w porównaniu z 2007 r. i dostosowanie gospodarki nastąpiło przede 
wszystkim przez spadek zatrudnienia. 
 
Jakie mogą być konsekwencje tych procesów? 
 
- To zależy od wydarzeń politycznych, które są bardzo trudne do przewidzenia. W 
dwudziestoleciu międzywojennym deflacyjna polityka gospodarcza, podobna do teraz 
realizowanej, prowadziła do silnych wstrząsów politycznych. W Niemczech prowadzono ją aż 
do chwili, gdy Hitler doszedł do władzy. Obecnie bezrobocie w niektórych krajach Południa 
jest jak w Europie w latach 30. We Włoszech, w Hiszpanii i we Francji działają już i są coraz 
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silniejsze partie eurosceptyczne, populistyczne i nacjonalistyczne, które rosną w siłę dzięki 
polityce deflacyjnej. Polityka może rozsadzić Europę. I będzie to tym gwałtowniejsze, im 
dłużej prowadzona będzie polityka obrony euro za wszelką cenę. 
 
Projekt euro okazał się fiaskiem? 
- Tak, mimo najlepszych intencji okazał się błędem. Warto się z tego wycofać po to, aby 
zachować najwartościowsze osiągnięcia integracji, jakimi są UE i wspólny rynek. One mogą 
funkcjonować bez wspólnej waluty.  
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