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lecz euro 
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Dyskusje o porozumieniu z Grecją nie powinny przesłaniać faktu, że kluczowym 

problemem, przed którym stoją dziś strefa euro i Unia Europejska, nie jest Grecja, lecz 

samo euro  
 

Ostatnie lata pokazały, że w sytuacji kryzysowej brak własnej waluty może być bardzo 

bolesny. Gdy w roku 2010 wybuchł kryzys strefy euro, oceniano, że aby gospodarki krajów 

Południa (Grecji, Hiszpanii, Włoch i Portugalii) odzyskały konkurencyjność 

międzynarodową, płace powinny tam spaść o 20–30 procent. Gdyby miały własne waluty, 

poprawa konkurencyjności tej skali mogłaby się dokonać w krótkim czasie w wyniku 

osłabienia tych walut. Tak stało się w Polsce na przełomie 2008 i 2009 roku. Złoty osłabił się 

wtedy o ok. 30 proc. i tym samym płace w polskich firmach, w przeliczeniu na waluty 

partnerów handlowych, automatycznie spadły. 

Kraje Południa strefy euro, nie mając własnych walut, realizują strategię tzw. wewnętrznej 

dewaluacji, czyli redukcji wydatków budżetowych i wzrostu podatków po to, by obniżyć 

popyt wewnętrzny w nadziei, że to z kolei spowoduje obniżki płac. We współczesnej 

gospodarce trudno jest jednak spowodować nominalne obniżki płac w firmach. Strategia 

„wewnętrznej dewaluacji” powoduje przede wszystkim spadek PKB i wzrost bezrobocia. W 

porównaniu z 2007 r. PKB w 2014 roku wyniósł 74 proc. w Grecji, 91 proc. we Włoszech, 93 

proc. w Portugalii i 95 proc. w Hiszpanii. W Polsce wskaźnik ten wyniósł 124 proc. 

Polityka „wewnętrznej dewaluacji” prowadzi również do wzrostu popularności 

populistycznych i nacjonalistycznych ugrupowań. Każde wybory powszechne w kraju 

dotkniętym kryzysem mogą zachwiać strefą euro. 

Kraj strefy euro zmagający się z kryzysem znajduje się w pułapce. Sam proces wyjścia ze 

strefy grozi paniką bankową, zamieszkami i załamaniem gospodarki. Natomiast pozostanie w 

strefie euro oznacza lata stagnacji gospodarczej i wysokiego bezrobocia. W tej pułapce 

znajdują się nie tylko wymienione gospodarki Południa, lecz również takie kraje jak Słowenia 

czy Finlandia, które z różnych powodów utraciły konkurencyjność i których PKB w 2014 r. 

był o 4–5 proc. niższy niż w 2007 roku. Euro dusi też Francję. 

W 2013 roku został ogłoszony Manifest Solidarności Europejskiej, podpisany przez 

kilkunastu ekonomistów z 11 krajów UE. Postulują oni kontrolowane rozwiązanie strefy euro, 

by zachować Unię Europejską i wspólny rynek. Proponują, by dla uniknięcia paniki bankowej 

jako pierwsze opuściły strefę euro państwa najbardziej konkurencyjne, przede wszystkim 

Niemcy. Spowodowałoby to osłabienie euro wobec nowej waluty niemieckiej i tym samym 

poprawiło sytuację krajów Południa. Należałoby przy tym uzgodnić nowy system koordynacji 
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walutowej w Europie, by zapobiec wojnom walutowym i nadmiernemu umocnieniu się nowej 

waluty niemieckiej. 

Propozycja ta zasługuje na poważne potraktowanie. Jest całkiem prawdopodobne, że w 

pewnym momencie Niemcy zdecydują się opuścić strefę euro pod wpływem sugestii i namów 

przeżywającej kryzys Francji. Dobrze byłoby, aby operację taką zdążyli przeprowadzić 

proeuropejscy liderzy tych krajów tak, aby służyła ona zachowaniu Unii Europejskiej i 

wspólnego rynku. Jeżeli jednak europejscy przywódcy będą bronić euro za wszelką cenę, to 

dekompozycję strefy euro przeprowadzą ich populistyczni i nacjonalistyczni następcy, którzy 

zdemontują przy okazji i Unię, i wspólny rynek. 
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