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Obecny kryzys gospodarczy jest przedmiotem licznych opracowaľ i wypowiedzi w mediach. Publikacje na ogóâ sĊ zbieůne jeœli chodzi o ukazanie przyczyn kryzysu. Zgodnoœý
opinii koľczy się jednak, gdy zaczynajĊ się rozwaůania o dalszym rozwoju wypadków:
czy skutkiem wydarzeľ ostatnich lat będzie tylko spowolnienie wzrostu gospodarczego,
czy teů nastĊpi druga fala kryzysu? Na dziœ jest to dylemat nie do rozstrzygnięcia. PrzewaůajĊ jednak gâosy wyraůajĊce obawę przed realizacjĊ czarnego scenariusza. Nie przychylajĊc się do ůadnej z tych opinii, chciaâbym zwróciý uwagę na kilka istotnych aspektów jeœli chodzi o przyczyny i podejmowane dziaâania zwiĊzane z obecnym stanem kryzysowym w gospodarce œwiatowej.
Wszystkie kryzysy ostatnich lat, pomimo ůe
rozpoczęây się na róůnych rynkach, zawsze
miaây wpâyw na globalnĊ gospodarkę. Kryzys
azjatycki rozpoczĊâ się od nadmiernego zadâuůenia firm, napâywu krótkoterminowego kapitaâu spekulacyjnego, a sam kryzys doprowadziâ
do gwaâtownego spadku popytu na surowce.
Kryzys w USA w 2008 r. rozpoczĊâ się od
upadku banku Lehman Brothers. Tam wszystko zaczęâo się od rynku finansowania nieruchomoœci – kredytów hipotecznych i zwiĊzanych z nimi instrumentów finansowych, a kryzys szybko przeniósâ się na rynek międzybankowy. Banki przestaây poůyczaý wolne
œrodki pienięůne, co spowodowaâo zamroůenie
rynku międzybankowego. Nieufnoœý na rynkach finansowych spowodowaâa przeniesienie
się kryzysu do gospodarki realnej, odcinajĊc
wielkie korporacje od kredytu, a to byâo przyczynĊ spadku obrotów w handlu œwiatowym.
Przyczyny obecnego kryzysu sĊ jednak zupeânie inne.

Cięůar zadâuůenia
Obecny kryzys jest kryzysem zwiĊzanym z
zadâuůeniem publicznym, a więc bâędnĊ politykĊ rzĊdów niezdolnych do wprowadzenia
oszczędnoœci. Banki majĊ w swych portfelach
obligacje rzĊdowe, które okazujĊ się niespâa-

calne. Przy czym wzrost globalnego zadâuůenia
staâ się problemem nie tylko rzĊdów, ale takůe
osób prywatnych. Skala zadâuůenia jest taka, ůe
nie da się go spâaciý. Skutkiem dâugu jest niski
popyt i spadajĊce ceny aktywów. Przewidywany niski wzrost popytu oznacza mniejszĊ
skâonnoœý do inwestowania i niechęý banków
do ponoszenia ryzyka kredytowego.
Detonatorem obecnego kryzysu œwiatowego staâ się kryzys grecki, spowodowany
nadmiernym zadâuůeniem paľstwa, tak duůym,
ůe krajowi grozi upadâoœý. Grecja wâaœciwe juů
zbankrutowaâa, gdyů cięůar zadâuůenia dawno
przekroczyâ masę krytycznĊ. Do niedawna
jednak tylko nieliczni mówili to wprost.
Wkrótce potem okazaâo się, ůe problemy z
zadâuůeniem majĊ takůe inne kraje peryferyjne
UE, jak Portugalia, Irlandia, Hiszpania, a
obecnie równieů Wâochy. To zakâócenie równowagi jest groŭne dla wszystkich gospodarek.
Zadâuůenie w tych krajach budowano latami
decyzjami o charakterze politycznym, co doprowadziâo do wprowadzenia nadmiernych
przywilejów pâacowo socjalnych. Poparcie
wyborców zdobywano subwencjami, bonusami, zasiâkami, dodatkowymi dniami wolnymi
od pracy, a nawet igrzyskami olimpijskimi. W
tym miejscu moůna by przytoczyý wygâoszonĊ
w innych warunkach historycznych wypowiedŭ
Stefana Kisielewskiego: To nie kryzys, to rezultat.
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Najgorszy scenariusz przewiduje, ůe dojdzie do
recesji48 tak w USA, jak i w Europie Zachodniej. Natychmiast odbije się to na gospodarkach pozostaâych krajów europejskich.
Polityka UE nie rozwiĊzuje niestety problemu niskiej konkurencyjnoœci gospodarek
krajów peryferyjnych. W efekcie globalizacji na
rynki wewnętrzne tych krajów weszâa zagraniczna konkurencja i zniszczyâa tradycyjne
gospodarki lokalne. Miejsca pracy, zrównowaůony budůet, nadwyůki w handlu zagranicznym
tworzone sĊ przede wszystkim dzięki produkcji
przemysâowej, a nie usâugom. Wspólna waluta
uâatwia ten proces. Pręůne, innowacyjne, konkurencyjne gospodarki krajów takich jak
Niemcy czy Francja, dzięki wspólnej walucie i
jednolitemu rynkowi oraz zbudowaniu sprawnych kanaâów dystrybucji, szybko uzyskujĊ
duůe nadwyůki w handlu zagranicznym i marginalizujĊ wytwórczoœý lokalnĊ.
Gâównym beneficjentem globalizacji i
wspólnej waluty sĊ Niemcy. Nadwyůki uzyskiwane przez ten kraj muszĊ byý oczywiœcie
gdzieœ lokowane – najczęœciej w dâuůne papiery wartoœciowe krajów, w których wzrost
pâac rozszedâ się z produktywnoœciĊ. Zadâuůaniu się sprzyja niska stopa procentowa, będĊca
skutkiem polityki prowadzonej przez EBC.
Nie wydaje się, ůeby tak gâębokie przyczyny
kryzysu mogây byý zneutralizowane przez doraŭne programy przyjmowane przez poszczególne rzĊdy. Konieczny jest caây pakiet rozwiĊzaľ.
Doœwiadczenie wskazuje, ůe wszelkie tego
rodzaju ingerencje w mechanizmy rynkowe sĊ
nieskuteczne w dâugim terminie. W takiej sytuacji banki centralne mogĊ zdecydowaý się na
dodrukowanie pieniędzy dla zapobieůenia katastrofie gospodarczej – pomimo skutku, jakim
48

Recesja definiowana jest jako zjawisko
makroekonomiczne polegajĊce na znacznym zahamowaniu tempa wzrostu gospodarczego, mogĊce spowodowaý spadek produktu krajowego brutto (PKB).
Przyjmuje się, ůe oznacza to spadek PKB przez co najmniej dwa kolejne kwartaây.

jest wzrost inflacji. Podatek inflacyjny moůe
uratowaý europejskĊ gospodarkę, ale zapâacĊ
go wszyscy. Woâanie oburzonych w protestach
„my nie zapâacimy za wasz kryzys” to wyraz
emocji, a nie racjonalnego myœlenia, i nie ma w
przypadku inflacji znaczenia.

Na przeczekanie…
PostępujĊcy kryzys, który przenosi się na kolejne rynki finansowe, powoduje spadek zaufania. Tak więc banki, których pâynnoœý zwiĊzana jest z dostępnoœciĊ pieniĊdza na rynku
pienięůnym, muszĊ redukowaý akcję kredytowĊ. Z kolei spadek dostępnoœci kredytu przy
jednoczeœnie duůym popycie na tenůe kredyt
ze strony klientów detalicznych i podmiotów –
powoduje zagroůenie recesjĊ. Dlatego ůe
wstrzymane zostajĊ inwestycje i rozwój gospodarki, spada poziom zatrudnienia, a więc i konsumpcja. Oddâuůanie gospodarstw domowych,
firm, i wreszcie rzĊdów, to kolejny czynnik
spowolnienia. Kryzys, w istocie swej finansowy, przenosi się więc do gospodarki realnej.
Kryzys finansowy ma daleko idĊce skutki
dla rynków kapitaâowych: inwestorzy uciekajĊ
z gieâd, notowane sĊ znaczne spadki cen akcji.
Wyprzedaů jest reakcjĊ na spowolnienie gospodarcze i obawę o nawrót recesji, czyli zapaœci gospodarki realnej. Do tego dochodzi obawa o niewypâacalnoœý danego kraju. Wydaje się
jednak, ůe obawy o niewypâacalnoœý Grecji czy
Portugalii w obliczu recesji schodzĊ na dalszy
plan.
Deklaracje przywódców UE i szefów rzĊdów nie uspokajajĊ rynków. Na przykâad
sierpniowy szczyt Merkel-Sarkozy byâ bez znaczenia dla stabilnoœci rynków finansowych.
Przywódcy ci, jak się wydaje, sĊ tylko biernymi
œwiadkami rozgrywajĊcych się wydarzeľ.
Ostatnio jednak uzgodniono plan rekapitalizacji banków, a œrodki na ten cel będĊ pochodziây z trzech ŭródeâ: Europejskiego Instrumentu Stabilizacji Finansowej, budůetów cen-
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tralnych i rynków. Skala strat, jakie miaâyby
ponieœý unijne banki na inwestycjach w greckie
obligacje, wynosiý ma 50%.
W takiej sytuacji jedynĊ dobrĊ taktykĊ dla
inwestorów jest czekanie. Liczne przykâady z
rynku kapitaâowego wskazujĊ, ůe po silnej
przecenie powinien powróciý wzrost, tymczasem jednak następuje kolejna fala wyprzedaůy.
Polska gieâda reaguje z opóŭnieniem na trendy
œwiatowe. Jak na razie, skutki spowolnienia
sâabo oddziaâujĊ na polskĊ gospodarkę realnĊ.
Z uwagi na duůy popyt wewnętrzny, rosnĊcĊ
konsumpcję i nieduůy udziaâ eksportu, nie doœwiadcza ona dotkliwie skutków kryzysu. Dodatkowo gospodarka wspierana jest przez dotacje unijne, a eksport do najwaůniejszego
partnera gospodarczego – Niemiec – nie maleje. Niemcy sĊ na tle innych krajów w relatywnie dobrej sytuacji gospodarczej. Sâaba waluta
sprzyja eksportowi. Ale tak moůe byý do czasu.
Deficyt finansów publicznych w Polsce jest
duůy i stanowi zagroůenie a prognozy wzrostu
gospodarczego przedstawiane przez polskie
wâadze sĊ redukowane przez Europejski Bank
Odbudowy i Rozwoju. Natomiast jeůeli kryzys
trwaý będzie dâuůej, to wobec koniecznoœci
ograniczenia deficytów budůetowych, absorpcja œrodków unijnych przez Polskę moůe byý
ograniczona. Na razie strategia biernego obserwatora sytuacji okazaâa się skuteczna, ale
realne dziaâania majĊce na celu poprawę stanu
finansów publicznych sĊ konieczne. Agencje
ratingowe groůĊ Polsce, ůe jeœli rzĊd nie zacznie dziaâaý, to obniůĊ perspektywę ratingu.
PodajĊ w wĊtpliwoœý plan obniůenia deficytu
finansów publicznych.
Skrajny pesymizm w ocenie polskiej gospodarki wydaje się nieuzasadniony. Nie moůemy
mówiý o nadmiernym zadâuůeniu sektora prywatnego, a sektor finansowy jest stabilny. Ale
inwestorzy zagraniczni wcale nie dostrzegajĊ,
ůe jesteœmy jednĊ z najbardziej stabilnych go-

spodarek Europy49. Rentownoœý obligacji polskich jest prawie dwukrotnie większa niů np.
czeskich. Koszty obsâugi dâugu sĊ coraz większe. Deficyt na rachunku obrotów bieůĊcych
jest duůy i równowaůony przez inwestycje
portfelowe. Ryzyko kursowe, wynikajĊce z
osâabienia kursu zâotego, w sytuacji wycofania
się z gieâdy czy z rynku rzĊdowych papierów
dâuůnych inwestorów jest więc duůe (udzial
inwestorów zagranicznych w obrocie gieâdowym wynosi prawie 50%). Nie jesteœmy więc
wcale bezpiecznĊ przystaniĊ.

Casus Grecji
Detonatorem kryzysu, jak wspomniano, byâa
Grecja. Krytycznym momentem byâo dla tego
kraju przyjęcie programu oszczędnoœciowego –
jako warunku uzyskania pomocy zagranicznej.
AlternatywĊ byâ chaos i paraliů gospodarczy.
Przyjęty przez Grecję program reform przewiduje drastyczne oszczędnoœci. Pakiet zakâada
wprowadzenie nowych podatków, cięcia wydatków – w tym zamroůenie pensji urzędników, wydâuůenie wieku emerytalnego i szybkĊ
prywatyzację..
Skutkiem realizacji tego programu sĊ napięcia spoâeczne i moůliwoœý recesji. RzĊdy wielu
krajów, nie tylko Grecji, bojĊ się realizowania
takich programów, bo naciskajĊc na oszczędnoœci wydatków naraůajĊ się wyborcom. RzĊd
Grecji zdaâ sobie jednak sprawę, ůe bez pomocy MFW i i UE nigdy nie sfinansuje deficytu. Odrębny problem to prywatyzacja. Przy
pospiesznym jej przeprowadzeniu wpâywy
mogĊ byý niewystarczajĊce, a więc plany prywatyzacji niewykonalne. Jest jednak kolejny
problem: w teorii, prywatyzacja sâuůy restrukturyzacji gospodarki, nie ma zaœ pomysâu na
pobudzenie tejůe gospodarki. O ile kryzys ma
charakter strukturalny, to pomoc finansowa nie
wystarczy, a tak jest w przypadku Grecji. Na49

Tomasz Jóŭwik, Na âasce zagranicy, Forbes nr 2/2011.
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wet po planowanej redukcji dâugu, będzie on
nadal tak duůy, ůe nawet przy niskim koszcie
obsâugi zadâuůenia i tak będzie niemoůliwy do
spâacenia. Grecja nie odzyska więc zdolnoœci
do spâacania swoich zobowiĊzaľ.
Widaý więc, ůe problem grecki to nie trudnoœci z pâynnoœciĊ, ale niewypâacalnoœý. Brak
pâynnoœci to tylko widoczny znak niewypâacalnoœci. StĊd rozciĊgnięcie w czasie pomocy finansowej nie przyniesie rezultatu – nie
oddali groŭby uznania kraju za niewypâacalny.
Tym bardziej, ůe przeprowadzanie reform w
Grecji, œciĊganie podatków, idzie z oporami.Walka z szarĊ sferĊ, czyli ůyciem kosztem
innych, jest trudna. PogâębiajĊca się recesja
generuje coraz mniej dochodów fiskalnych. Na
dodatek Grecy wycofujĊ depozyty z banków i
obawiajĊc się powrotu do waluty krajowej wywoůĊ kapitaâ z kraju.
Wzrost gospodarczy jest niezbędny nie tylko dla Grecji, ale takůe dla innych krajów poâudnia Europy – i nie wystarczy tu tylko wzrost
wpâywów z turystyki. Tym bardziej, ůe koniecznoœciĊ jest nie tylko redukcja dâugu publicznego, ale takůe rozwiĊzanie problemu
bezrobocia – tak istotny dla polityków w okresie wyborczym. A dla rozwiĊzania problemu
bezrobocia konieczne sĊ inwestycje zewnętrzne. Problem w tym, ůe w krajach z rozdętĊ biurokracjĊ, korupcjĊ, strajkami, niewielu
chce inwestowaý.
Paľstwo generalnie moůe obniůaý wydatki i
podwyůszaý podatki by się oddâuůyý. Ale w
demokratycznym paľstwie istnieje polityczna i
socjalna granica dla takich dziaâaľ. Poskromienie zwiĊzków zawodowych w dysfunkcjonalnym paľstwie nie jest moůliwe. Deficyt budůetowy finansuje się więc dâugiem, aů do momentu, gdy inwestorzy przestajĊ byý skâonni
do poůyczania. Argumentuje się teů, ůe ci którzy skâonni byli poůyczaý pieniĊdze pomimo
widocznych sâaboœci i stanu gospodarki greckiej – która m.in. wskutek wysokich kosztów

pâac i niskiej wydajnoœci straciâa konkurencyjnoœý – powinni ponieœý tego konsekwencje.
Bez kontrolowanej redukcji dâugu, Grecji
grozi chaos i bankructwo. Zauwaůmy, ůe dla
ukrycia faktycznego bankructwa uůywa się
okreœleľ takich jak restruktuzacja dâugu, czy
rolowanie. Teraz próbuje się przekonaý opinię
publicznĊ, ůe redukcja zadâuůenia to najmniejsze zâo. Scenariusz negatywnych zdarzeľ, jaki
moůe wystĊpiý, przedstawia się następujĊco50:
1. W bankach posiadajĊcych greckie obligacje
wystĊpi wycofywanie depozytów przez zaniepokojonych klientów. Poszukiwanie nowych kapitaâów dla utrzymania rentownoœci
przez te banki nie da rezultatów. W œlad za
tym rynki wycofujĊ pieniĊdze.
2. Wycofywanie depozytów moůe wywoâaý
objawy paniki i wtedy dla powstrzymania
tego procesu moůe dojœý do znacjonalizowania niektórych banków i znalezienia formuây dla zawieszenia wypâat.
3. W bankach posiadajĊcych zadâuůenie musiaâaby nastĊpiý jego restrukturyzacja w postaci redukcji zadâuůenia. Pomoc paľstwa
jest wtedy nieunikniona.
4. Kâopoty banków przeniosâyby się na tych,
którzy wyemitowali instrumenty zabezpieczajĊce przed niewypâacalnoœciĊ. Rozliczenie tych transakcji mogâoby nie wystĊpiý.
5. NastĊpiâby spadek zaufania w systemie finansowym – jak w przypadku poprzedniego
kryzysu – co zamrozi przepâyw funduszy.
Stopy procentowe wzrosnĊ wobec percepcji
ryzyka.
6. Jeůeli Grecji uda się uwolniý od częœci dâugu, to nastĊpi rozszerzenie się kryzysu na
dalsze kraje. Europejski Fundusz Stabilnoœci Finansowej okaůe się za maây dla ratowania kolejnych gospodarek w obliczu
kryzysu.
7. EBC moůe byý zagroůony niewypâacalnoœciĊ i moůe w takim przypadku ratowaý się
drukiem pieniĊdza.

50

Por. Marek Wierciszewski, Grecja otworzy, Puls Biznesu
z 28.06.2011r.
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8. Pomoc dla Grecji, jak i jej brak, moůe oznaczaý kryzys polityczny w niektórych krajach,
a z pewnoœciĊ w Niemczech.
9. Nastroje konsumentów w zwiĊzku z kryzysem ulegnĊ pogorszeniu, co spowoduje
większe oszczędnoœci i mniejsze wydatki, a
więc recesję. Przedsiębiorcy w obawie o
przyszâoœý ograniczajĊ zatrudnienie, zmniejszajĊ koszty, tnĊ inwestycje.
10.Brak zaufania przenosi się do banków, pojawia się moůliwoœý bankructw banków.
11.Spadek cen akcji obniůa moůliwoœci inwestycji we wzrost gospodarczy.
12.Kâopoty gospodarcze mogĊ wzmocniý tendencje protekcjonistyczne.
Wyjœcie ze sfery euro i przeprowadzenie
znacznej dewaluacji wydaje się byý alternatywĊ
dla niekontrolowanego bankructwa. Restauracja wâasnej waluty i jej pâynny kurs poprawiâby
konkurencyjnoœý wâasnego eksportu i pojawienie się impulsu wzrostu – pod warunkiem, ůe
istniejĊ wolne zdolnoœci produkcyjne. Wâasna
waluta moůe byý emitowana prawie bez ograniczeľ, cenĊ nadmiernej emisji pieniĊdza jest
inflacja. Trzeba jednak pamiętaý, ůe wyjœcie
Grecji ze strefy euro moůe uruchomiý efekt
domina.
Duůe kraje Unii praktycznie bezkarnie przekraczajĊ progi deficytu budůetowego, maâe zaœ
faâszujĊ statystyki. Grecja jest przykâadem faâszowania gospodarczych statystyk, by sprostaý
kryteriom unijnym. We wspóâpracy z bankami
amerykaľskimi sprawiâa, ůe jej dâug „wyparowaâ” ze statystyk. Dzięki transakcjom swap,
moůna byâo skutecznie obniůyý poziom zadâuůenia i deficytu budůetowego – pozwalaâa na
to metodologia Eurostatu. Obecnie mówi się
w zwiĊzku z tymi zdarzeniami: sĊ kâamstwa,
wielkie kâamstwa i greckie statystyki. Prostym
zabiegiem byâo poůyczanie w walucie, które nie
redukuje co prawda zadâuůenia wewnętrznego,
ale pozwala tak przedstawiý zobowiĊzania, ůe
rating kredytowy idzie w górę i moůna dalej
zaciĊgaý dâugi. Takim zabiegiem jest teů restrukturyzacja dâugu przez jego rolowanie w

drodze wydâuůania okresu zapadalnoœci obligacji.
Wydaje się, ůe problemy Grecji, niefrasobliwoœý jej polityków, znane byây od dawna.
Niemniej przywódcom œwiatowej gospodarki,
szefom rzĊdów – zgodnie z doktrynĊ politycznej poprawnoœci – trudno byâo powiedzieý o
tym wprost. Czekano więc aů do momentu,
gdy niewygodnych faktów nie daâo się dâuůej
skrywaý. Obecnie jednak próby narzucenia
dyscypliny finansów publicznych powodujĊ
opór spoâeczny. Nie da się jednak ůyý dâugo na
niezâym poziomie zaciĊgajĊc kolejne poůyczki.
Grecy zapewne uchwalĊ reformy – tak jak ůyczĊ sobie tego pozostaâe kraje eurolandu, ale
kto te reformy wprowadzi w ůycie?

Dwuznaczna rola
agencji ratingowych
Dziaâalnoœý agencji ratingowych od dawna budziâa zastrzeůenia. Kwestionuje się ich monopolistycznĊ pozycję51 i brak odpowiedzialnoœci za formuâowane opinie, opóŭnionĊ reakcje
na zmiany rynkowe. Premier Wâoch Silvio
Berlusconi stwierdziâ wręcz, ůe obecnie decyzje
agencji ratingowych sĊ motywowane nie realiami, lecz spekulacjami medialnymi, i sĊ inspirowane politycznie.
Lista spektakularnych pomyâek jest dâuga.
Na przykâad Agencja Moody´s przed bankructwem Enronu dawaâa mu dobre oceny,
zachęcajĊc poœrednio do zakupu jego akcji. Z
kolei bank Lehman Brothers aů do upadku
miaâ ocenę ratingowa A.
Wielka trójka agencji ratingowych nie przewidziaâa takůe pęknięcia baľki dotcomów,
kryzysu w Azji, a nawet problemów z zadâuůeniem w strefie euro. Obecnie agencje tâumaczĊ
się matactwami statystycznymi – kreatywnĊ
księgowoœciĊ w przypadku Grecji, ale w przypadku Portugalii, jak się wydaje, oszustwa nie
byâo.
51

Agencje S&P, Moody´s i Fitch opanowaây od 85 do
95 % rynku.
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Dziœ agencje ratingowe trzęsĊ rzĊdami, które faktycznie ich potęgę zbudowaây – wymuszajĊc oceny dla emitowanych instrumentów finansowych. Wielu inwestorów ma obowiĊzek inwestowania tylko w papiery z najwyůszym ratingiem, np. AAA. Duůa częœý emitentów dobrowolnie poddaje się ocenie agencji, by pokazaý transparentnoœý inwestycji,
zapewniý komfort i bezpieczeľstwo inwestorom. Z kolei niekorzystne ratingi spychajĊ kraj
w stronę bankructwa. Dlatego rzĊdy w sytuacji
obniůania ratingu krytykujĊ dziaâalnoœý agencji.
Podwaůa się ich uczciwoœý i profesjonalizm.
NiewĊtpliwie sĊ one niezaleůne od bieůĊcej
polityki, ale kwestionuje się ich niezaleůnoœý w
sytuacji, gdy np. sĊ wynagradzane przez emitentów (problem ten dotyczy teů m.in. audytorów). Częste jest stwierdzenie, ůe agencje jako
takie majĊ zdolnoœý do kreowania ryzyka systemowego.
Z kryzysu amerykaľskiego 2007/2008 agencje wyszây obronnĊ rękĊ. Nie wydaje się natomiast, by tak się staâo teraz. Amerykaľska
Komisja Papierów Wartoœciowych (SEC) zaůĊdaâa ujawnienia metodologii i procedur postępowania w przypadku pomyâek52. Po decyzji
o degradacji dâugu USA cios moůe im zadaý
zmontowanie konkurencji – do czego zmierzajĊ paľstwa europejskie. Jednak bariera wejœcia na rynek agencji ratingowych – w postaci
uznania uczestników rynku – jest jednak wysoka. Nowa agencja moůe byý podejrzewana o
dziaâanie na zamówienie potrzeb politycznych.
A zachowanie niezaleůnoœci agencji jest podstawowym warunkiem ich wiarygodnoœci.
Agencje ratingowe powstaây w następstwie
autentycznego zapotrzebowania na prawdziwe
i klarowne informacje o sytuacji dâuůnika. Od
oceny zaleůy cena dâugu, czyli koszt pokrywany przez dâuůnika. Produkt agencji, dzięki
przekazywaniu syntetycznej wiedzy w postaci
52

Agencja S&P pomyliâa się o kwotę 2 bln USD w kalkulacjach, co budzi wĊtpliwoœci óco do jej wiarygodnoœci.

symboliki literowo-cyfrowej, wpasowaâ się w
potrzeby wierzycieli. Nie naleůy jednak zapominaý, ůe jest to tylko opinia wystawiana na
koszt emitenta i powinna byý jednĊ z wielu
ocen przy podejmowaniu decyzji o inwestowaniu i akceptacji ryzyka. Jakoœý oceny ratingowej
zaleůy od stosowanej metodologii, kompetencji
i doœwiadczenia analityków, posiadanych przez
nich baz danych, a nawet skali dziaâalnoœci
agencji. Jest to opinia o przyszâoœci, a do oceny
przyszâoœci doskonaâych modeli nie ma. Modele sĊ zasilane w zasadniczym stopniu danymi
statystycznymi.
Agencje sĊ tylko jednym z uczestników
rynku, takůe omylnym. Na ile jednak ocena
moůe byý realna i wiarygodna, gdy za niĊ pâaci
dâuůnik, dowiódâ skandal z obligacjami hipotecznymi. Dziœ zmieniây się tendencje – w kierunku zaostrzania ocen. Ostatnio np. agencja
Moody´s obcięâa rating Japonii do poziomu
Aa3 czyli takiego jak majĊ Chiny.
Lament polityków nad agencjami ratingowymi i ich rolĊ w wywoâaniu kryzysu jest nie
do koľca szczery. RzĊdy, które same kryzys
sprowokowaây, obarczajĊ chętnie odpowiedzialnoœciĊ za tę sytuację nerwowe zachowania
indywidualnych uczestników rynku oraz kryjĊce się za tymi zachowaniami motywacje.
Tymczasem naganne zachowania uczestników
rynku sĊ skutkami kryzysu, a nie jego przyczynĊ. Uczestnicy rynków reagujĊ dziœ nerwowo, gdyů nie ufajĊ oficjalnie publikowanym
danym i wskaŭnikom. Nie wierzĊ takůe politykom zapewniajĊcym, ůe poradzĊ sobie z kryzysem, gdy tymczasem na horyzoncie widaý juů
bankructwa – nie tylko podmiotów gospodarczych, ale i paľstw.

Obniůenie ratingu USA
Bezprecedensowe obniůenie ratingu dla Stanów Zjednoczonych staâo się w sierpniu faktem i wzbudziâo ogromne kontrowersje – ze
względu na obawy o reakcję rynków. Waga tej
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informacji jest zupeânie inna niů np. obniůenie
ratingu Wâoch czy Hiszpanii. Istnieje jednak
obawa, ůe francuski budůet moůe nie wytrzymaý kosztów ratowania banków – wobec sâabnĊcego tempa wzrostu gospodarczego – a to
juů jest problem.
Bankructwo USA oznaczaâoby globalnĊ
recesję. Ta ocena ma jednak, jak się wydaje,
raczej skutki prestiůowe. Notowane od pewnego czasu spadki indeksów gieâdowych wynikajĊ raczej z obawy o recesję, a nie z niepokoju
o wysokoœý dâugu publicznego. ZresztĊ paniki
gieâdowe niekoniecznie przekâadajĊ się na realne problemy w gospodarce.
Powaůniejsze konsekwencje ma spór polityczny pomiędzy republikanami – uwaůajĊcymi, ůe naleůy ciĊý wydatki – a demokratami,
przekonanymi, ůe naleůy stymulowaý gospodarkę ogromnymi nakâadami, nie przejmujĊc
się przy tym dâugiem, gdyů inaczej konsekwencjĊ moůe byý recesja. Argumentem przemawiajĊcym za poglĊdem tych drugich sĊ dane o
niskiej dynamice wzrostu gospodarki USA. Porozumienie o podniesienie limitu dopuszczalnego zadâuůenia Stanów Zjednoczonych zostaâo jednak osiĊgnięte. Limit zadâuůenia zostaâ
podniesiony, przy jednoczesnym wprowadzeniu programu cięý w wydatkach. Kolejny jednak wzrost poziomu dopuszczalnego zadâuůenia uzaleůniony zostaâ od dokonania dalszych
oszczędnoœci. Jest on jednak niezbędny, gdyů
moůe brakowaý œrodków m.in. na wykup obligacji.
Teoretycznie spadek oceny ratingowej powinien prowadziý do wzrostu oprocentowania
dâugu – wskutek większego ryzyka kredytowego. Stany Zjednoczone naleůĊ jednak do
wiarygodnych dâuůników, a ich rynek papierów
dâuůnych jest najbardziej pâynny na œwiecie.
ZresztĊ œrodków ze sprzedaůy obligacji rzĊdu
USA nie byâoby gdzie ulokowaý, a alternatywnego wyjœcia nie ma. Chiny, największy wierzyciel Stanów Zjednoczonych, ograniczajĊc zakup tych papierów spowodowaâyby spadek ich

ceny i obniůenie wâasnych rezerw walutowych.
O niewypâacalnoœci moůemy zresztĊ mówiý
wtedy, gdy oprocentowanie obligacji zbliůa się
do poziomu uniemoůliwiajĊcego bieůĊcĊ obsâugę odsetek, a do tego jest daleko.
KonsekwencjĊ obniůenia ratingu powinno
byý zwiększenie stopy procentowej i spadek
kursu waluty. Tymczasem sytuacja jest odwrotna – rynek wcale nie zareagowaâ spadkiem
zaufania do dolara jako waluty rezerwowej.
Takůe ceny CDS-ów – jako zabezpieczenia od
bankructwa USA – wcale nie zwyůkowaây53. W
podobnej sytuacji jest Japonia, która takůe straciâa najwyůszy rating – jest wprawdzie mocno
zadâuůona, ale nadal poůycza tanio. Jen nadal
uznawany jest więc za dobrĊ lokatę. Naleůy teů
dodaý, ůe Stany Zjednoczone zamierzajĊ
utrzymywaý niskĊ stopę procentowĊ, by chroniý gospodarkę przed stagnacjĊ. Na razie Fed
pojĊâ decyzję o nie uruchomieniu kolejnego
programu stymulacji monetarnej tzw. QE3.
Poprzednie programy, pomimo wydatkowania
astronomicznych kwot, niewiele daây.
Sytuacja jest jednak dynamiczna. Byý moůe
jest tak, jak powiedziaâ prezydent USA Barack
Obama: Niewaůne, co mówi jakaœ tam agencja. Zawsze byliœmy i będziemy krajem o ratingu AAA. Ale
inni tak nie uwaůajĊ, skoro unijny komisarz ds.
rynku wewnętrznego Michel Barnier proponuje, by – w razie koniecznoœci – zabroniý
agencjom ratingowym publikowania ocen wiarygodnoœci kredytowej pogrĊůonych w kryzysie
krajów UE .

Dziaâania antykryzysowe
Jak się wydaje, niezawodnych metod rozwiĊzania problemów powodowanych kryzysem nie
ma. Bodŭce monetarne i fiskalne, generowane
przez doraŭne programy antykryzysowe, szybko tracĊ skutecznoœý. Brak jest teů jednomyœlnoœci co do form pomocy dla kajów za53

CDS (Credit Default Swap) – instrument pochodny
sâuůĊcy przenoszeniu ryzyka kredytowego.
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groůonych bankructwem. Częœý krajów UE
chce aby EBC skupowaâ obligacje krajów zagroůonych, inne tego nie chcĊ. Kiedy jednak
kryzys się rozleje, ci ostatni mogĊ zmieniý zdanie.
Poza tym nie moůna wprowadziý euroobligacji w sytuacji. gdy w UE nie ma wspólnej
polityki finansowej WprowadzajĊc euroobligacje paľstwa dajĊce im gwarancje staâyby się
odpowiedzialne za sytuację finansów publicznych tych paľstw, które majĊ obecnie kâopoty.
Moůna przypuszczaý, ůe mechanizm rynkowy
ograniczajĊcy nieodpowiedzialne dziaâania
polityków tych paľstw okazaâby się, do pewnego stopnia, skuteczny i procesy nadmiernego
zadâuůania zostaâyby ograniczone.
Trwa spekulacja na obligacjach krajów strefy euro zagroůonych wypâacalnoœciĊ. Dzięki
obawom o wypâacalnoœý tych paľstw, rynki
mogĊ wymusiý wyůsze odsetki – za ryzyko inwestowania w ich papiery. Skupowanie przez
EBC na rynku wtórnym obligacji najbardziej
zadâuůonych krajów – Wâoch i Hiszpanii – jak
na razie nie przynosi znaczĊcych efektów, ale
oprocentowanie tych papierów spada. EBC nie
dysponuje jednak workiem bez dna, a spodziewanego skupowania obligacji za emitowany pieniĊdz (efekt pracy maszyn drukarskich) na razie nie ma, gdyů skup odbywa się z
funduszu ratunkowego utworzonego przez
kraje strefy euro. SkupujĊc obligacje rzĊdowe,
EBC finansuje w zasadzie zadâuůenie budůetowe, a dla stymulowania gospodarki ma to
ograniczone znaczenie.
Skutkiem rozprzestrzeniajĊcej się recesji
(spowolnienia?) jest uruchamianie wsparcia dla
systemu finansowego – np. banki dotknięte
kryzysem greckim otrzymajĊ pomoc. Przeprowadzane testy w bankach majĊ pokazaý ile
dodatkowego kapitaâu będzie im potrzebne w
przypadku koniecznoœci dokonywania odpisów
dâugów paľstw peryferyjnych. Jednoczeœnie
uruchamia się procesy majĊce na celi pobudzenie gospodarcze, zwiększenie pâynnoœci,

wzbudzenie zaufania. W tym celu wzywa się do
œcisâej wspóâpracy organów rzĊdowych, nadzorczych i instytucji systemu finansowego.
RzĊdy i eksperci za kluczowy czynnik antykryzysowy uznajĊ obecnie ograniczenie dâugu
publicznego. Kraje o niskim zadâuůeniu ocenia
się obecnie lepiej. Na uwagę zasâuguje fakt, ůe
kraje nie majĊce ustawowych ograniczeľ wysokoœci dâugu publicznego (m.in. Francja, Hiszpania, Wâochy, Węgry) zamierzajĊ takie ograniczenie wprowadziý. Przypomnijmy, ůe w
polskiej konstytucji wpisano, ůe dâug publiczny
nie moůe przekraczaý 60% PKB, a gdy przekroczy ten próg rzĊd musi podjĊý obowiĊzkowo drastyczne dziaâania. W niemieckiej konstytucji zaœ wpisano zasadę koniecznoœci caâkowitego zrównowaůenia finansów publicznych (w ciĊgu pięciu lat).
W okresie przedwyborczym plany naprawy
finansów publicznych nie mogĊ byý zbyt ambitne. Polityka fiskalna ukierunkowana na obniůenie wysokoœci dâugu publicznego powoduje, ůe scenariusz wzrostu gospodarczego jest
mniej optymistyczny. To z kolei przekâada się
na niůsze zyski przedsiębiorstw i niůszĊ wycenę
akcji. W ostatnich latach rzĊdy unikaây recesji
dzięki umiejętnie prowadzonej polityce fiskalnej. Obecnie dominuje poglĊd, ůe klasyczna
teza Keynesa: jeůeli bank centralny „dosypie”
pieniĊdza to gospodarka ruszy, wcale nie musi
się sprawdzaý. Gâosy tych, którzy uwaůajĊ (na
przykâadzie Japonii w latach 90.), ůe redukcja
dâugu publicznego grozi ograniczeniem tempa
wzrostu gospodarczego – nie brzmiĊ przekonywujĊco. W przypadku gdy rzĊd metodami
fiskalnymi angaůuje się w stymulowanie gospodarki, oznacza to dla obywateli, ůe nastĊpi
podwyůka podatków i zmniejszenie wydatków
– sami więc ograniczajĊ swój popyt.
Katastroficzne wizje rozwoju sytuacji w
Europie sĊ przesadzone. Ale juů dzisiaj wiadomo, ůe bankructwa Grecji nie da się uniknĊý. Dalsza zaœ emisja pieniĊdza, to nasilenie
presji inflacyjnej – bez gwarancji przywrócenia
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gospodarki na tory szybkiego wzrostu. Faktem
jest brak skutecznych instrumentów, by zapanowaý nad kryzysem, a jedynĊ postawĊ jest
czekanie „aů się to wszystko przewali”. Same
sâowa: koordynacja, integracja, skoordynowane
dziaâania, zarzĊdzanie kryzysem – na pewno
kryzysu nie zaůegnajĊ.

W poszukiwaniu bezpieczeľstwa
Niepewnoœý co do skali postępujĊcego kryzysu
skâania inwestorów do wychodzenia z ryzykownych inwestycji i szukania bezpiecznych
przystani. To zaœ winduje ceny aktywów uznanych za bezpieczne do rekordowych poziomów. Przykâadem ucieczka do zâota – jako
najbezpieczniej lokaty na niestabilnym rynku
finansowym. Zâoto historycznie zawsze byâo
bowiem uznawane za najpewniejszĊ inwestycję.
DrugĊ bezpieczna przystaniĊ staâ się frank
szwajcarski. Szwajcaria uznawana jest za oazę
stabilnoœci, kraj nie ma problemów ze zbilansowaniem budůetu, posiada nadwyůkę w bilansie pâatniczym i stabilny system bankowy. Kapitaâ pâynie więc do Szwajcarii szerokim strumieniem. Ucieczka inwestorów do franka inwestorów winduje jednak jego kurs, co godzi w
opâacalnoœý eksportu szwajcarskich firm, a
jednoczeœnie zagraůa m.in. spâacalnoœci kredytów zaciĊgniętych w tej walucie przez polskich kredytobiorców. Jeůeli jednak amerykaľska Rezerwa Federalna wesprze sâabnĊcĊ gospodarkę USA poprzez skupowanie aktywów
za wykreowane pieniĊdze, to kurs franka spadnie, zâoto stanieje, a spadki indeksów gieâdowych zostanĊ powstrzymane. Dziaâania na
rzecz osâabienia franka podejmuje teů Narodowy Bank Szwajcarii – w trosce o konkurencyjnoœý szwajcarskiej gospodarki.
Na narastanie kryzysu mogĊ wpâywaý równieů zachowania stadne inwestorów, ich
skâonnoœý do ulegania panice. W warunkach
niestabilnoœci na rynkach finansowych posia-

dacze papierów bardziej martwiĊ się bowiem o
zwrot kapitaâu, niů o odsetki czy dywidendy.
Transgraniczny charakter rynków finansowych
powoduje, ůe nawet inwestorzy z krajów o
niewielkim udziale w obrotach mogĊ doprowadziý do zaâamania koniunktury.
UE opracowaâa nowe zasady korzystania z
unijnych funduszy dla inwestycji majĊcych
pobudziý wzrost gospodarczy w krajach, które
realizujĊ naprawcze programy gospodarcze
(Grecja, Portugalia, Irlandia, Rumunia, áotwa,
Węgry). Pomoc tę okreœla się wręcz jako nowy
plan Marshalla. Jest to jednak okreœlenie na
wyrost, gdyů ůadnych nowych funduszy nie
wygenerowano. Na razie Parlament Europejski
przegâosowaâ tzw. szeœciopak – pakiet szeœciu
aktów prawnych reformujĊcych zarzĊdzanie
gospodarcze w UE – jako broľ przeciwko
przyszâemu kryzysowi gospodarczemu. Narzuca on finansowe rygory krajom, które naleůĊ do sfery euro, i przewiduje sankcje za nie
stosowanie przepisów.
Dotychczasowe propozycje zmian idĊ teů w
kierunku stworzenia swego rodzaju rzĊdu gospodarczego dla krajów strefy euro, którego
utworzenie oznaczaâoby powstanie mechanizmu œcisâego nadzoru nad gospodarkami poszczególnych krajów. Dziaâania tego rzĊdu
polegaâyby bowiem bardziej na monitoringu i
koordynacji gospodarczej – zmierzajĊcej m.in.
do utworzenia unii fiskalnej – niů na dziaâaniach sensu stricte politycznych. Jednakůe kontrola polityki budůetowej wymaga decyzji politycznych, a akceptacji dla takich dziaâaľ politycy jak na razie nie otrzymali od swoich wyborców. WiodĊca rola w tym rzĊdzie przypadâaby
Niemcom – największej gospodarce Europy,
która najbardziej zyskaâa na wprowadzeniu
euro. Niskie bezrobocie, dobrobyt obywateli,
przywileje socjalne – a więc czynniki polityczne
– nie byâyby moůliwe bez czynnika ekonomicznego czyli ekspansji gospodarczej.
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Symptomy koľca kryzysu
Symptomami koľca kryzysu mogĊ byý m.in.
takie fakty, jak powrót najbardziej rozwiniętych
paľstw œwiata na œcieůkę wzrostu PKB, oddalenie widma bankructw w systemie bankowym,
zatrzymanie spadku cen nieruchomoœci, spadek bezrobocia, wzrost konsumpcji, spadek
wolnych mocy produkcyjnych. Ale takie oznaki
na razie nie występujĊ. MalejĊcej skâonnoœci
konsumentów do wydawania pieniędzy towarzyszy obawa o zatrudnienie czy wstrzymanie
podwyůek pâac.
Faktem jest ogromny nadal dâug publiczny i
brak pomysâu na jego redukcję. A przecieů
trwaây wzrost gospodarczy nie jest moůliwy
bez rozwiĊzania problemu zadâuůenia. Ci, co
gotowi sĊ poůyczyý, z powodu wysokiego ryzyka ůĊdajĊ coraz większych premii. Dodatkowo, z powodu rosnĊcych wymogów kapitaâowych, będĊcych skutkiem wyůszego ryzyka,
kredyty sĊ coraz droůsze. Pogarsza się jakoœý
aktywów w portfelach banków, które starajĊ się
przekazaý zâe aktywa paľstwu albo instytucjom
międzynarodowym. Wzajemne powiĊzania
banków powodujĊ, ůe problem jednego banku
staje się z czasem problemem innych banków.
Straty banków na posiadanych przez nie obligacjach rzĊdowych zagraůajĊ kaůdemu z akcjonariuszy i deponentów. Dokapitalizowanie
banków moůe okazaý się niedostateczne. Faktycznie dokapitalizowanie banków ze œrodków
budůetowych to spâata dâugu kolejnym dâugiem. Z trudem budowana konstrukcja europejskiej integracji chwieje się, a rozpad strefy
euro byâby kosztowny i szkodliwy dla wszystkich. Nie wydaje się jednak, by taki scenariusz
byâ obecnie moůliwy, ale nadal trwajĊ rozwaůania na ten temat.
Nieunikniona jest dyskusja nad istotĊ roli
rynków finansowych. Banki i inne instytucje
finansowe dawno juů przestaây byý tylko i wyâĊcznie poœrednikiem finansowym, usâugodawcĊ gospodarki realnej. Dostarczanie kapi-

taâu dla tej sfery gospodarki przestaâo byý
gâównym zadaniem tych instytucji. Poprzez
zasilanie pieniędzmi, rynek kapitaâowy rzĊdzi
gospodarkĊ, a nie sytuacjĊ podmiotów gospodarczych notowanych na tym rynku. System
finansowy potrafi teů wykreowaý wirtualny
kapitaâ dzięki instrumentom pochodnym. W
efekcie sektor finansowy nie jest juů sâugĊ, ale
dominujĊcym graczem w gospodarce i ma
wiodĊcy udziaâ w ksztaâtowaniu koniunktury
finansowej. To on decyduje o miejscu inwestycji i ich skali, a więc o poziomie bezrobocia,
konsumpcji – czyli dobrobycie.
Politycy nie mogĊ i nie będĊ speâniaý oczekiwaľ
rynków. Rynki chcĊ wymusiý pewne rzeczy. Nie będziemy tak postępowaý. Politycy muszĊ natomiast zapewniý, ůe sĊ nieugięci – stwierdziâa Angela Merkel. Jednak to nie rynki finansowe spowodowaây obecne problemy z zadâuůeniem paľstw,
ale politycy – przez swojĊ niefrasobliwoœý.
Pokusa jednak by obwiniý wyâĊcznie rynki
finansowe za recesję moůe okazaý się bardzo
silna. Rynki finansowe odgrywajĊ waůnĊ rolę w
dystrybucji bogactwa i zwiększajĊ rozwarstwienie spoâeczne. Spoâeczny spokój w rozwiniętym œwiecie byâ przez dekady gwarantem stabilnej sytuacji ekonomicznej Europy i USA.
Gdy go zabraknie, kryzys na rynkach finansowych jest pewny54.
Podwaůa się klasyczne zaâoůenie ekonomii
o wyjaœnianiu zjawisk na rynkach dziaâaniami
czâowieka (podejmujĊcego decyzje), który dĊůy
do osiĊgnięcia maksymalnego efektu przy minimalnym nakâadzie, postępujĊcego racjonalnie. Z takiego zaâoůenia wynika, ůe gdy zwiększa się popyt, to roœnie cena, wzrastajĊ inwestycje, a gdy spadajĊ obciĊůenia fiskalne wzrasta poziom konsumpcji, i wreszcie gdy wzrasta
bezrobocie – to spada konsumpcja i poziom
inflacji. Moůe i nie do koľca czâowiek jest racjonalny. Faktem jest natomiast, ůe te nurty
ekonomii nabierajĊ znaczenia w okresach kryHubert Salik, PieniĊdz destabilizuje œwiat, „Rzeczpospolita” z 2.09.2011.
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zysów, gdy nie wszystkie zachowania da się
racjonalnie wyjaœniý.
Kryzys amerykaľski z lat 2007/2008 okazaâ
się korzystny dla systemu finansowego. Zmiennoœý cen akcji, surowców, walut i innych
instrumentów finansowych pozwoliâ na takĊ
spekulację, ůe banki szybko spâaciây uzyskane
od paľstwa poůyczki. Upadek zaœ znaczĊcych
banków to jednoczeœnie okazja do zwiększania
prowizji oraz wynagrodzeľ za doradztwo dla
pozostaâych. Znamienne, ůe banki które spowodowaây kryzys, zostaây zasilone przez Fed
niskooprocentowanymi poůyczkami na koszt
podatników. Naleůy teů zauwaůyý, ůe fundusze
typu hedge niczego nie zabezpieczajĊ, szukajĊ
tylko okazji do spadku cen, by zarabiaý na
krótkiej sprzedaůy, pogâębiajĊc jeszcze zamieszanie. Z tych względów kilka krajów wprowadziâo juů zakaz krótkiej sprzedaůy – najbardziej
spekulacyjnego instrumentu finansowego, który powoduje pogâębianie się spadków indeksów gieâdowych.
Zgodnie z teoriĊ cyklu koniunkturalnego,
koniec jednego kryzysu to poczĊtek następnego cyklu, czyli gospodarka œwiatowa rozwija
się od kryzysu do kryzysu. Następnym kryzysem moůe byý kryzys walutowy. Zmniejszenie
się atrakcyjnoœci dolara wobec jena i euro jako
lokaty moůe spowodowaý znaczne osâabienie
amerykaľskiej waluty. Wtedy inne kraje teů
będĊ staraây się osâabiý swoje waluty, by nie
dopuœciý do zaâamania eksportu.
Kursy walut nie sĊ stabilne, gdyů jedne kraje
odnotowujĊ chroniczny deficyt handlowy, a
inne utrzymujĊ nadwyůki. Stany Zjednoczone,
finansujĊc nadmiernie wysoki poziom ůycia
swoich obywateli, sprzedajĊ obligacje rzĊdowe,
zaœ takie kraje jak Chiny gromadzĊ gigantyczne
nadwyůki walutowe, co sprzyja powstawaniu
baniek spekulacyjnych. Stany Zjednoczone, jak
na razie, nie potrafiĊ rozruszaý swojej gospodarki, a Chiny obawiajĊ się wzmocnienia swojej
waluty, gdyů wyhamuje to wzrost gospodarczy.
Utrata miejsc pracy za sprawĊ taniego chiľ-

skiego importu to fakt, ale obawa przed œrodkami odwetowymi Chin jest bardzo realna. Na
razie Senat Stanów Zjednoczonych przyjĊâ
ustawę zezwalajĊcĊ na uznanie zasadniczo zaniůonego kursu walutowego za formę subsydiów co upowaůnia do stosowania ceâ wyrównawczych55. Praktyczne skutki tej ustawy sĊ przed nami. Wojny
walutowej trudno będzie uniknĊý. Na razie
jednak, w obliczu rozlewajĊcego się kryzysu,
nie ma czasu na takie spory.
Gdy spada zaufanie do waluty i mocno zadâuůonego paľstwa, coraz bardziej realna staje
się perspektywa recesji i stagnacji. Kraje mogĊ
wtedy sięgnĊý do narzędzi protekcjonizmu – w
pierwszym rzędzie osâabiajĊc wâasnĊ walutę.
Nie liczĊc się z tym, ůe inni nie zaakceptujĊ na
dâuůszĊ metę zakâóceľ w swoich gospodarkach: spadku eksportu, wzrostu bezrobocia itp.
Wyœcig w osâabianiu walut nie moůe trwaý
wiecznie, rzĊdy sięgajĊ więc po inne narzędzia,
jak câa, limity importowe itp.
Pomimo oficjalnych deklaracji, ůe nikt nie
chce wojny walutowej, potęůnie zadâuůone
Stany Zjednoczone wypuszczajĊ na rynek biliony dolarów, co powoduje osâabienie kursu
dolara, a wzrost inflacji pozwala zmniejszyý
zadâuůenie. O ile polityka osâabiania dolara
będzie kontynuowana, to Europa odczuje to w
postaci recesji – o ile nie zdecyduje się osâabiý
euro emisjĊ „pustych” euro.

Upiększanie danych
Paľstwa znajdujĊce się na progu zaâamania
finansowego zawsze starajĊ się poprawiý statystyki, by ukryý swoje problemy. Tak byâo m.in.
z GrecjĊ (patrz wyůej). Warren Buffett skomentowaâ to tak: dopiero odpâyw pokazuje kto
pâywaâ nago w morzu. Dâuůnicy i wierzyciele
(paľstwa) usiâujĊ jednak podtrzymywaý nadzieje, ůe kâopoty sĊ przejœciowe i w przyszâoœci zniknĊ, by zapobiec panice.
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„The Economist”, Londyn 15-21.10.2011. cyt. za
„RzeczpospolitĊ” z 17.10.2011.
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Skutkiem kryzysu jest pogorszenie sytuacji
finansowej spóâek, powodujĊce problemy
pâatnicze. Kiedy tempo wzrostu maleje, roœnie
presja by je podtrzymaý, nawet uůywajĊc sposobów, które sĊ nieetyczne. Kryzys gospodarczy zwiększa więc zagroůenie wszelkiego rodzaju naduůyciami gospodarczymi. Roœnie
prawdopodobieľstwo korupcji podczas przetargów i realizacji zamówieľ publicznych, bo
firmy usiâujĊ wszelkimi sposobami podtrzymaý
zyski, strumienie dostaw i œrodków pienięůnych. Presji ulegajĊ zwâaszcza menedůerowie,
którzy sami majĊ duůo do stracenia.
Podczas kryzysu wzrasta przede wszystkim
poziom naleůnoœci przeterminowanych. Roœnie
wówczas prawdopodobieľstwo, ůe takie naleůnoœci nie zostanĊ nigdy odzyskane, gdyů kontrahenci zostanĊ postawieni w stan upadâoœci, a
dâuůnicy nie będĊ posiadali majĊtku wystarczajĊcego na spâatę naleůnoœci. To oczywiœcie
powinno byý uwidocznione w księgach i sprawozdawczoœci spóâek. Powinny wówczas byý
utworzone odpisy aktualizacyjne na naleůnoœci.
Metody tworzenia odpisów opierajĊ się na kryterium prawdopodobieľstwa spâaty. Odpisy
aktualizacyjne w sprawozdaniu finansowym
korygujĊ wartoœý naleůnoœci i jednoczeœnie
zmniejszajĊ wynik, gdyů sĊ ujmowane w pozycji „pozostaâe koszty operacyjne” lub „koszty
finansowe”. Trudnoœci pâatnicze kontrahentów
powodujĊ powstanie zwiększonych kosztów
egzekucji (pozycja „Pozostaâe koszty operacyjne”). Brak w sprawozdaniach okresowych
czy rocznych opisanych zjawisk moůe budziý
wĊtpliwoœci co do rzetelnego obrazu spóâki.
W sytuacji trwajĊcego kryzysu finansowego
i jego wygasania, jednostka naraůona jest takůe
na zwiększone ryzyko naduůyý, w tym dokonywanych przez klientów majĊcych wâasne
kâopoty pâatnicze. Przed kryzysem jednostka
mogâa teů byý np. beneficjentem gwarancji i
poręczeľ lub udzieliâa takich gwarancji innej
jednostce. Tak w jednym, jak i w drugim przypadku moůe się zdarzyý, ůe kredyty lub inne

zobowiĊzania nie zostanĊ spâacone, a gwarancje czy poręczenia teů nie będĊ mogây byý zrealizowane z uwagi na trudnĊ sytuację jednostki.
Naleůy teů podkreœliý, ůe odzwierciedlenie
kryzysu w prezentacji danych to przede
wszystkim ostroůna wycena aktywów.
W okresie recesji kierownictwo podmiotu
gospodarczego moůe ukrywaý trudnoœci lub
prezentowaý dane z większym optymizmem
niů zasâuguje na to sytuacja spóâki. PowstajĊ
nawet specjalne „strategie komunikowania się z
inwestorem w okresie kryzysu”. Dziœ dzieje się
tak z bankami, które robiĊ to by wykazaý, ůe
ich kondycja finansowa jest lepsza niů faktyczna. Banki np. ukrywajĊ straty na greckich
obligacjach. Dokapitalizowanie tych banków
przedstawia się jako koniecznoœý. Tymczasem
niektórzy ekonomiœci, jak noblista Myron
Scholes, twierdzĊ ůe pompowanie pieniędzy w
system finansowy nie ma sensu. Nie ma bowiem kryzysu pâynnoœci, a jest tylko kryzys
wycen.
Deklaracja zarzĊdu w sprawozdaniu finansowym o kontynuacji dziaâalnoœci moůe byý w
obliczu recesji niewiarygodna. Powodem jest
oczywiœcie obawa, ůe prezentowanie trudnoœci
moůe negatywnie wpâynĊý na bieůĊcĊ i przyszâĊ sytuację finansowĊ jednostki. Taka postawa jest jednak groŭna, szczególnie w przypadkach, gdy chodzi o kontynuację dziaâania
jednostki, a takůe gdy moůe wpâynĊý na decyzje inwestorów przed debiutem gieâdowym
spóâki, czy teů ocenę zdolnoœci kredytowej
podmiotu. Mniejsze znaczenie ma np. przy
formuâowaniu oceny pracy zarzĊdu.
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