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Zmiana waluty symbolicznie
oddaliłaby nas od wojny?
Wydarzenia w Ukrainie i ich konsekwencjedlapolskiejgospodarkikażą na nowoprzyjrzećsię bilansowikosztów ikorzyściz tytułu wpro-

wadzenia euro w Polsce. Większośćekonomistów uważa, że wunii walutowejbylibyśmybezpieczniejsi.

GZEGORZ SIEMIONCZYK

W maju 2021 r., gdy Komi-
sja Europejska po raz ostatni
badała stosunek Polaków do
euro,51 proc.ankietowanych
- najwięcej od 2009 r. - uwa-
żało, że przyjęcie tej waluty
byłoby dla naszego kraju ko-
rzystne. Przeciwnego zdania
było wówczas 42 proc. ankie-
towanych. Był to pierwszy raz
od 201 r., gdy po: je oce-
ny potencjalnych konsekwen-
cji przyjęcia euro przeważyły
nad negatywnymi. Wcześniej
przez wiele lat było to normą,
ale kryzys zadłużeniowyw unii
walutowej popsuł jej reputa-
cję. Nieco przychylniej na euro
Polacy zaczęli znowu patrzeć
w 2014r., co łatwo powiązać

z ówczesną inwazją Rosji na
Ukrainę, która zakończyła
się aneksją Krymu. Ówcze-
sny prezes NBP Marek Belka
powiedział, że w świetle tych
wydarzeń warto ponownie
przemyśleć kwestię członko-
stwa Polski w unii walutowej,
choć zastrzegał, że jego ocena
ekonomicznych konsekwencji
rezygnacji ze złotego pozosta-
je „ostrożna do negatywnej”.
Gdy w lutym br. Rosja po-
nownie zaatakowała Ukrainę,

powróciły również apele o jak
najszybsze podjęcie starań o
wejście do strefy euro. Nawet
niektórzy ze znanych euro-
sceptyków, jak prof. Robert
Gwiazdowski, zmienili zdanie.
Pierwsze badania opinii pu-
blicznej sugerują, że poparcie
dla euro wśród ogółu Polaków
też wzrosło. W sondażu insty-
tutu ARC Rynek i Opinia 52
proc. ankietowanych uznało,
że czułoby się bezpieczniej,
gdyby Polska należała do unii
walutowej.

Cementowanie więzi

Na początku kwietnia o to,
czy wojna tocząca się tuż za
polską granicą zmienia bilans
korzyści i kosztów z tytułu
członkostwawstrefie euro, za-

 

„Każdyruch w stronę większej

integracji gospodarczej i po-

litycznej z UE jest w interesie

długookresowego bezpie-

czeństwa gospodarczegoi po-
litycznego Polski. Zmniejsza

prawdopodobieństwo(wciąż

niskie) wyjścia Polski z UE,
wzmacnia wpływ Polski na

decyzje podejmowane w UE

i cementuje nasz obraz jako

nieodłącznej części Europy

Zachodniej”.

dr hab. Michał Brzeziński,
prof. ucz.,
WNEUW

dowanie), że „wydarzenia w
Ukrainiie pedalazęyahMA tzacz mośliwi bkieg

przystąpienia Polski do strefy
euro”. Odpowiedzi negatyw-
nej udzieliło 24,3 proc.ankie-
towanych. Nowe - albo stare,
ale wzmocnione - argumenty
narzeczprzyjęcia euro,wbrew
pozorom, nie mają charakteru

wyłącznie politycznego. Więk-
szość uczestników naszego
badania uważa, że jako czło-
nek strefy euro Polska byłaby
krajem bezpieczniejszym fi-
nansowo,czyli stabilniejszym.
To zaś obniżałoby premię za
ryzyko związane z inwestowa-
niem nad Wisłą i tym samym
poprawiało długofalowe per-
spektywy rozwoju polskiej go-
spodarki. - Wojna w Ukrainie
pokazuje, jak ważnejest nasze

w_ struk h
 panelu P
ekonomistów „Parkietu”. W
badaniu udział wzięło 37 na-
ukowców. Większość z nich,
niemal 65 proc., zgodziła się z
tezą (w tym zgodziła się zde-

UE i NATO.Proces integracji
ze strefą euro miałby pozy-
tywn; wpływ na wzmocnienie
naszego udziału w tych struk-
turach i w tym sensie zwięk-

„Wstąpienie Polski do

strefy euro oznaczałoby też

przejście do koszyka państw

rozwiniętych. Wpłynęłoby

to pozytywnie na wycenę

polskich aktywów(nierucho-

mości, spółek, depozytów go-

spodarstw domowych w ban-

kachitp.) w sytuacji zaburzeń
globalnych, ograniczając

ich przecenę np. w dolarach

czy innych walutach krajów

rozwiniętych”.

dr Maciej Bukowski,
prezes think tanku WiseEu-
ropa, wykładowca WNE UW

szałby nasze bezpieczeństwo,
zarówno militarne,jakigospo-
darcze. Sytuacja geopolityczna
zmienia się w taki sposób, że

musimy jako kraj jasno okre-
Ślić swoje miejsce i nie może-
my pozwolić sobie na bycie
„pomiędzy” - przekonuje dr
Kab. Cezary Wójcik, profesor
w Szkole Głównej ponownej.

iment czysto polityczn;

- PazstrefietoPolskąbyla”
by bezpieczniejsza militarnie
- cieszy się akurat relatywnie
niską akceptacją uczestników
naszego panelu. Z taką tezą
zgodziło się 43 proc. ankieto-
wanych, a nie zgodziło się z
nią niemal19 proc. Wyjątkowo
wielu - niemal 38 proc. - eko-
nomistów nie ma na ten temat
zdania. Teoretycznie to zwięk-
szone bezpieczeństwo wyni-
kałoby z tego, że kraje zachod-
niej Europy miałyby więks:
determinację, aby bronić
przed ewentualną agresją kraj,
z którym dzielą walutę. Tym
bardziej że — jak zauważaprof.

"XV
„Ta barbarzyńska wojna

destabilizuje sytuację gospo-
darczą w Europie, a wydatki

na pomocdla uchodźców,

zmiany kierunków dostaw
surowców,infrastrukturę
energetyczną i wojsko są

ogromnym obciążeniem dla

budżetu. Trudno w takim mo-
mencie myśleć o spełnianiu

kryteriów fiskalnych, a wcho-

dzenie do korytarza ERM2

byłoby niezwykle ryzykowne”.

prof. dr hab. Eugeniusz
Gatnar, Uniwersytet

Ekonomiczny w Katowicach

Marian Gorynia z Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Po-
znaniu - ie euro
w Polsce by skalę
naszych powiązań gospodar-
czych z innymi krajami unii
walutowej. - Militarne bezpie-
czeństwoto nie tylko kwestia
samej armii, ale także głębo-
kiego przekonania mieszkań-
ców UE,że interes Polski jest
interesem całej UE. Wspólna
waluta bardzo iała

P

to wzrost naszego bezpieczeń-
stwa finansowego oraz wpły-
wu Polskina politykę całej UE,
wtym politykę zagraniczną, na
przykład wobec Rosji. Z tezą,
że „Polska byłaby bezpiecz-
niejsza finansowo jako czło-
nek strefy euro”, zgodziło się
(w tym zdecydowanie) aż 70
proc. uczestników tej rundy
naszego panelu eksperckie-
go. — Żadnej gospodarce nie
sprzyjają wahania waluty o
10 proc. w ciągu tygodnia czy
dwóch - zauważa prof. dr hab.
Joanna Tyrowicz z UWthink
tanku GRAPE,odnoszącsię do
gwałtownego osłabienia złote-
go w dniach bezpośrednio po
ataku Rosji na Ukrainę. Przy-
czynisię to do wzrostui takjuż
najwyższej od 20 lat inflacji,
ale też możeosłabić wiarygod-
ność NBP, którego prezes w
styczniu deklarował, że będzie
dążył do umocnienia polskiej
waluty, al jieszyć wal-
kę zdalaałacjąć

Część z uczestników naszej
sondy podkreśla, że nawet je-
Śli członkostwow strefie euro
byłoby dla nas korzystne, to
szansa na to,że się tam znaj-
dziemy, jest niewielka, nie
tylko z powodu braku woli po-
litycznej. - Szybkie przyjęcie
euro w Polsceniejest obecnie
możliwe, ponieważ Polska nie
spełnia kryteriów związanych
z przystąpieni do strefy
euro. Optymalny moment na
przyjęcie eurowystąpiłw2009
r. i nie został wykorzystany,a

kolejny raczej szybko się już
nie powtórzy — zauważa prof.
Andrzej Cieślik z Wydziału
Nauk Ekonomicznych Uni-
wersytetu Warszawskiego. Dr
Paweł Doligalski, wykładowca
na Uniwersytecie w Bristolu
i członek grupy eksperckiej
Dobrobyt na Pokolenia, pod-
kreśla, że spełnienie tych kry-
teriów w obecnych czasach
może być niemożliwe.- Przy-
stąpienie do strefy euro musi
być poprzedzone spełnieniem
kryteriów konwergencji, doty-
czących stabilności cen, stóp
rocent. 'h itp., co było!

REZYKIECudne w obozu,
bardzo „turbulentnej” sytu-
acji makroekonomicznej- tłu-
maczy. Niektórzy ekonomiści
wskazująteż, że choćwydarze-

niaw Ukrainie dają nowe argu-
menty za przyjęciem euro,to
stare argumenty przeciwkota-
kiej decyzji, pozostają w mocy,
a więc bilans korzyści i kosz-
tów nie staje się automatycz-
nie dodatni. W tym świetle,
konflikt na Wschodzie należy
traktować przede wszystkim
jako bodziec do ponownego
przeprowadzenia  gruntow-
nych badań na temat poten-
anrh następstw wprowa-

nia euro w Polsce. O kilka
konsekwencji, które zwykle są
w takich analizach brane pod
uwagę, również zapytaliśmy

ików naszego pane-
lu eksperckiego. Wyniki tej
sondy publikujemywkrótce.
FOT. MAT. PRASOWE (3) ©0

O panelu ekonomistów:
debata bez uprzedzeń
 

takie poczucie wspólnoty ć
zauważa prof. Marek Góra ze
Szkoły Głównej Handlowej.
Nie brak też jednak głosów, że
gwarantem naszego bezpie-

jest człon w

UE i NATO,a wspólna walu-
ta w żaden sposób go już nie
zwiększy.

y

j j y
na rzecz wprowadzenia euro
nad Wisłą, na które wojna w
Ukrainie rzuciła nowe światło,

 
Celem paneluekonomistów „Parkietu”i „Rzeczpospolitej”

jestpokazanieacspektrum opinii na tematy ważne dlaroz-
woju polskiej gos] ki. Doudziałuwtym pi jijęwzięciu za-
prosiliśmy ponad 60wybitnych polskich ekonomistówzróżnychdkówal ickich, także a
pokoleńi orazo
różnorodnych zainteresowaniach naukowych.Tępektóra

(01wciąż się powiększa,regularnie prosimy o opinie i 'mentarze
 

polit kigospodarczej. "Takie badania opinii cenionych ekono-
mist

pomy
nowych.

pozwalają na recenzowanie bez uprzedzeńwszelkich
jawiają sięwdebacie p j,i i

dzaju forumwymiany idei. Nasz

bi; i

panel wzorowanyjestna przedsięwzięciu, które od 2011r. reali-
ak Inicjatywa na rzecz Globalnych Rynkówprzy Booth School
of Business (część Uniwersytetu Chicagowskiego). ©0




