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Stanowisko
Zachodniej Izby Przemysłowo – Handlowej
w sprawie:
odwrócenia negatywnych tendencji aprecjacji złotego powodującej spadek rentowności i
konkurencyjności eksportu.
Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa działając w imieniu swoich Członków oraz kierując się
wysoką troską o stan polskiej gospodarki i zaspokojenie podstawowych potrzeb społecznych z dużą
uwagą obserwuje niekorzystne skutki prowadzonej polityki kursowej w Polsce w urzeczywistnianiu
procesu proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej.
Zdaniem przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie - obecna polityka kursowa w Polsce rzutuje m.in. na:
hamowanie urzeczywistniania celów strategii proeksportowego rozwoju kraju jako siły
motorycznej rozwoju gospodarki,
osłabienie dynamiki eksportowej w różnych przekrojach branżowych i geograficznych w tym
wymiany wewnątrzgałęziowej w ramach międzynarodowego podziału pracy,
utrzymywanie się
wysokich kosztów finansowych
międzynarodowej konkurencyjności gospodarki polskiej,

powodujących

zmniejszanie

Zachodnia Izba Przemysłowo - Handlowa zwraca uwagę, że prowadzona w Polsce polityka
kursowa w połączeniu z polityką wysokich stóp procentowych negatywnie wpływa na osiągane
wskaźniki. Prowadzi ona do osłabiania tempa rozwoju gospodarki i zmniejszenia udziału Polski w
międzynarodowym podziale pracy. Na sytuację tę zwłaszcza wpływa spekulacyjny popyt na złotego
polskiego, który przeznaczony jest na zakup zbyt wysoko oprocentowanych i bardzo opłacalnych dla
nabywców, zwłaszcza zagranicznych - polskich obligacji i bonów skarbowych. Wykup tych papierów
wartościowych od dłuższego czasu powoduje stałe wzmacnianie złotówki w stosunku do dolara i
euro, co oznacza obniżkę opłacalności polskiego eksportu.
Mając na uwadze rozwój polskiego eksportu, członkowie Zachodniej Izby Przemysłowo –
Handlowej zwracają się do Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów i Narodowego Banku
Polskiego o pilne podjęcie skutecznych działań na rzecz usprawniania rozwiązań systemowych
mających na celu poprawę rentowności i międzynarodowej konkurencyjności eksportu.
Pragniemy podkreślić, że wprowadzenie rozwiązań systemowych może wpłynąć na zwiększenie
produkcji na eksport, co spowoduje, że polscy przedsiębiorcy nie stracą pozycji znaczącego partnera
handlowego, którą z trudem budowali przez lata. Dlatego też przedsiębiorcy zwracają uwagę na to,
że Polska, która staje się krajem wysokich kosztów wytwarzania i utrzymania - może szybko znaleźć
się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej. Stąd wyrażamy przekonanie, że ranga
problemu wymaga podjęcia niezbędnych działań, które powinny pozwolić na wprowadzenie
rozwiązań wzmacniających krajową wytwórczość, w tym polski eksport, w myśl zapowiedzi Pana
Premiera z exposé, że "będziemy wspierać przedsiębiorczość, wreszcie zmienimy prawo". Nie
uwzględnienie tego zjawiska w polityce ekonomicznej państwa może powodować daleko idące
negatywne skutki gospodarcze i społeczne.
www.ziph.gorzow.pl
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Zachodnia Izba Przemysłowo - Handlowa deklaruje gotowość współpracy na rzecz usprawniania
rozwiązań systemowych w zakresie polityki kursowej z punktu widzenia potrzeb eksportu.
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