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Okres ostatnich kilku lat to łańcuch wstrząsów walutowych. Wędrują one 
z miejsca do miejsca, często w sposób zupełnie nieoczekiwany. Ten ciąg pertur-
bacji finansowych nie jest pozbawiony - obok różnic - pewnych osobliwych cech 
wspólnych, i to takich, jakich raczej nie obserwowano w przypadkach wcześniej-
szych zaburzeń monetarnych. Dla przykładu, osobliwą cechą obecnej fali zaburzeń 
walutowych jest to, że inaczej, niż bywało w przeszłości w podobnych wypad-
kach, większość dotkniętych kryzysem krajów miała w ostatnich latach stosunk-
owo ustabilizowaną sytuację w dziedzinie finansów publicznych. A to właśnie 
nawarstwiające się problemy w tej dziedzinie (takie jak chroniczne deficyty 
budżetowe oraz wysoki i rosnący dług publiczny) były dawniej „klasycznymi" 
przyczynami załamań monetarnych. Co więcej, zachodzi czasem podejrzenie, że 
to właśnie ten ich świeżo pozyskany wizerunek państw skutecznie porządkujących 
swoje sprawy gospodarcze czyni je atrakcyjnymi kąskami, przyciągającymi uwagę 
nowego gatunku „drapieżników" finansowych, jakimi potrafią być w gruncie rze-
czy fundusze inwestycyjne międzynarodowego rynku (np. tzw. hedgefutids), kiedy 
kierują się krótkoterminowymi względami arbitrażowo-spekulacyjnymi. A tacy 
są właśnie najbardziej dziś aktywni „aktorzy" międzynarodowej sceny finansowej, 
z gruntu inni niż tradycyjne banki komercyjne, które dominowały na tej scenie 
dawniej. Mówi się w związku z tym o kryzysach walutowych nowego typu. Widzi 
się w nich zwiastuna nowego rodzaju wyzwań, jakim świat będzie musiał stawić 
czoło w nadchodzących latach. Znajduje się w nich przedsmak „kryzysów XXI 
wieku". 

Jest prawdą powszechnie uznaną, że charakterystyczne cechy wspólne więk-
szości kryzysów stoją w jakiś sposób w związku z dominującą dziś we współ-
czesnym świecie tendencją, jaką jest narastająca współzależność gospodarek 
w wyniku postępującej globalizacji rynków. Jest również prawdą raczej nie kwes-
tionowaną, że siła napędowa procesów globalizacji tkwi przede wszystkim 
w niebywałym postępie technicznym, jaki dokonał się w ostatnich latach 
w zakresie telekomunikacji, informatyki i transportu. Z drugiej strony jednak 
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globalizacji sprzyjało też dążenie rządów, zwłaszcza państw wiodących ekono-
micznie i politycznie, do deregulacji i powszechnej liberalizacji narodowych rynków 
towarów, usług i czynników produkcji. Po części było to dostosowaniem się do 
wymogów postępu, po części zaś zamierzoną linią postępowania, od początku 
płynącą z wyznawanej doktryny wolnego rynku. Jest to fakt o podstawowym zna-
czeniu dla rozumienia mechanizmów obecnych zakłóceń. Procesy, o których tu 
mowa, rozciągają się stopniowo na całokształt życia ekonomicznego (i nie tylko eko-
nomicznego) krajów - uczestników wymiany międzynarodowej. Mają daleko idące 
skutki strukturalne, także w sferze produkcji (i doraźnie korzystne, i dole-
gliwe). Najwcześniej jednak dały się one zauważyć w sferze usług finansowych 
i tam są najbardziej zaawansowane. 

Procesów globalizacji nie należy i nie można pojmować w zbytnio determi-
nistyczny sposób, jakby to był przejaw jakieś nieuchronnej, historycznej koniecz-
ności (bo wiele historycznych przykładów - casus Malezji, ale także Rosji - poucza, 
że tendencja do coraz większej otwartości może się odwracać, i to zarówno w skali 
pojedynczego kraju, jak też w wymiarze globalnym). Regres do protekcjonizmu 
i zamkniętości jest możliwy i może nastąpić właśnie w takiej sytuacji jak obecna, 
gdyby nie potrafiono opanować tej fali kryzysów. Jednak, jak dotąd, tendencja 
globalizacyjna utrzymuje swoją żywotność. Kapitalne znaczenie fenomenu glo-
balizacji rynków finansowych w tych warunkach sprawia, iż najpierw narzuca 
się sama przez się sugestywna hipoteza, że zaburzenia te są po prostu skutkiem 
usztywnień strukturalnych i riiedostosowań poszczególnych gospodarek, a niekie-
dy też całych regionów świata, do wymagań zglobalizowanych rynków. Wspom-
niane kryzysy byłyby wtedy przejawem nienadążania sfery regulacji w posz-
czególnych krajach i w świecie jako całości za przemianami postępującymi w sferze 
wymiany i produkcji (przykłady płaszczyzn występowania tego dysonansu to 
otwartość gospodarek i globalizujące się rynki finansowe, a z drugiej strony naro-
dowe polityki pieniężne; niebywały wzrost ruchliwości i wolumenu potencjal-
nych strumieni, ale często nadmiernie usztywnione kursy walutowe; nieadek-
watność zasad funkcjonowania MFW wypracowanych w warunkach reglamen-
tacji przepływów kapitałowych do sytuacji powszechnej otwartości na przepływy 
oraz zglobalizowanych rynków; wielka potencjalnie skala strumieni, z drugiej zaś 
strony szczupłe rezerwy i znikome szanse skutecznego przeciwdziałania i ste-
rowania nimi itp.). Procesy integracji regionalnej w takim kontekście interpreta-
cyjnym jawiłyby się jako jeden z dość skutecznych sposobów radzenia sobie 
z wyzwaniami globalizacji, oczywiście pod warunkiem, że poszczególne kraje 
członkowskie danego ugrupowania realizują u siebie wymagane przez logikę 
integracyjną dostosowania. Być może nie przypadkiem też Unia Europejska 
w swej fazie przygotowawczej do unii walutowej, poniekąd tak jak Stany Zjed-
noczone, zdołała oprzeć się, jak dotąd, kryzysowi walutowemu pomimo uwikłań 
banków europejskich w powiązania finansowe z Dalekim Wschodem.1 Dość 
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powszechne już teraz na świecie postrzeganie Polski w charakterze przyszłego 
członka UE, nie zaś - tak jak kiedyś - jako kraju grawitującego w orbicie wpływów 
Rosji, było pewnie też nie bez znaczenia dla zwiększenia jej odporności na tę 
„epidemię". 

Zjawisko globalizacji rynków i większa albo mniejsza zdolność poszczegól-
nych krajów dostosowania się do wymogów tego światowego trendu ma na 
pewno znaczenie dla stopnia podatności na finansowo-gospodarczy kryzys. Jest 
zresztą wątpliwe, czy ktokolwiek byłby gotów polemizować frontalnie z tak ogólnie 
sformułowaną tezą. Jednak niekiedy oglądanie obecnej fali kryzysów w takiej 
perspektywie prowadzi do stanowiska zbyt jednostronnego, skoro - jak to się 
czasem dzieje - spotykamy się też z poglądami, że obecna fala kryzysów w istocie 
nie ma charakteru kryzysów finansowych, że czynniki te przyciągają co prawda 
najbardziej uwagę, ale mają w gruncie rzeczy drugorzędne, naskórkowe znacze-
nie. Według tych grupy poglądów, zaburzenia finansowe byłyby raczej tylko jed-
nym z symptomów (może najbardziej zwracającym uwagę, ale powierzchownym) 
problemów ukrytych głębiej pod pieniężną powłoką zjawisk. Opinie takie ostat-
nio jednak nieco przycichły wobec ewidentnych objawów rozprzęgania się i rwa-
nia sieci („macierzy") powiązań finansowych i groźby załamania się podaży 
kredytu od zewnątrz i od wewnątrz w gospodarkach południowo-wschodniej 
Azji, Rosji, Brazylii z powodów mających niedwuznaczny związek ze spekulacją, 
najpierw napędzaną finansową euforią, a potem nastrojami paniki („flight to qua-
lity"), gwałtownym wzrostem preferencji płynności i „stadnym" pędem do wyzby-
wania się tytułów własności do kapitału produkcyjnego, często bez uwzględnienia 
fundamentalnych czynników długofalowej opłacalności ekonomicznej danej in-
westycji. Obserwuje się ostatnio charakterystyczną ewolucję poglądów - inaczej 
niż we wstępnej fazie kryzysu przeważa teraz opinia, że nie tylko gospodarki 
określane mianem „wschodzących", ale żaden kraj, nawet najwyżej rozwinięty, 
jak Stany Zjednoczone, nie jest w pełni odporny na „zakażenie" tym kryzysem. 
Równocześnie można zauważyć, że nieco inny niż na początku zestaw cech uważa 
się za najbardziej charakterystyczny jego syndrom. Bez negowania znaczenia czyn-
ników „realnych", takich jak przykładowo wymienione powyżej, znowu na zna-
czeniu zyskują interpretacje monetarne, z całą ich psychologiczną „podszewką". 
Wydaje się bowiem jasne, że np. obserwowanych w ostatnich miesiącach załamań 
notowań giełdowych w krajach wysoko rozwiniętych nie da się wyjaśniać w kate-
goriach odnoszących się do „wschodzących rynków", z całym bagażem właści-
wych im zesztywnień strukturalnych i zapóźnień instytucjonalnych. Na początku 
jednak próbowano kryzys w pewnych regionach świata wyjaśniać właśnie w kate-
goriach głównie „realnych", tj. niepieniężnych. Nie widziano też najpierw potrze-
by poruszania w dyskusjach tematu międzynarodowego systemu finansowego 
w ogólności, adekwatności jego struktury i sprawności jego mechanizmów w relacji 
do wyzwań współczesności. 
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Zaraz po wybuchu kryzysu w roku ubiegłym zaczęto nagle wiele mówić 
(skądinąd odkrywczo i wnikliwie) o ujemnych stronach tego, co przyjęło się nazy-
wać „azjatyckim wzorcem" rozwoju gospodarczego, przez długi czas powszech-
nie podziwianego z racji imponujących i niepodważalnych, jak się wydawało, 
osiągnięć gospodarczych Japonii, a potem pierwszej i drugiej generacji dale-
kowschodnich „młodych tygrysów". Wskazywano więc teraz dla kontrastu na 
długofalowe negatywy strategii zbyt jednostronnie zdaniem krytyków zorien-
towanej na rozwój eksportu, przy równoczesnym, dość nagminnym, naśladowni-
ctwie japońskiego przykładu jeśli chodzi o popieranie pewnych wybranych ki-
erunków wytwórczości. Prowadziło to w tych krajach w wielu wypadkach do 
odgórnego promowania tych samych lub zbliżonych (a przez to substytucyjnych) 
kierunków produkcji, narażonych na skutki przesycenia rynków. Wobec 
kryzysowego obrotu spraw w tym regionie nagle zaczęto pisać krytycznie na temat 
w gruncie rzeczy bardziej ekstensywnego niż intensywnego charakteru strategii 
rozwojowej niektórych młodych tygrysów. Wypowiadane były też krytyczne opi-
nie o innych aspektach tego wzorca rozwojowego. Na przykład, w takim właśnie 
duchu mówiło się często o wysokiej stopie akumulacji, ale niskim tempie wzros-
tu wydajności pracy, np. w Tajlandii i gdzie indziej. Pisano o wadach, jakie ma 
specyficzna dla tego regionu sytuacja w dziedzinie oświaty i wykształcenia -
powszechność oświaty na poziomie podstawowym i średnim, ale często pozo-
stawanie w tyle pod względem ilościowym i jakościowym za wiodącymi ośrod-
kami świata w zakresie szkolnictwa wyższego i pionierskich badań naukowych. 
W duchu par excellence keynesowskim krytykowano dalekowschodnie upodobanie 
do nadmiernego oszczędzania i ograniczonego konsumowania, źle wróżąc 
przyszłym możliwościom wzrostowym. Bez zachwytu wyrażano się o charaktery-
stycznym dla tamtejszej formacji kulturowej paternalistycznym typie stosunków 
między pracownikami i przedsiębiorcami, nie sprzyjającym - w ocenie zachod-
nich krytyków - innowacyjności i rozwinięciu mobilności oraz zdolności przys-
tosowawczych, potrzebnych w warunkach gwałtownie zachodzących przemian. 
Niezwykle surowo oceniano rozpowszechniony tam, zwłaszcza w Japonii i Korei 
Płd., model finansowania rozwoju gospodarczego z trójstronnym układem wza-
jemnych powiązań kapitałowych i związków personalnych między firmami 
i bankami z jednej strony, a sferą gospodarki i sferą polityki z drugiej strony. 
Towarzyszące tym powiązaniom zjawisko korupcyjności, tak samo jak katastro-
falna w tych krajach sytuacja w zakresie regulowania i nadzorowania działalności 
banków komercyjnych oraz inwestycyjnych, stała się sprawą powszechnie znaną. 
Stosowane tam formy interwencjonizmu państwowego i polityki przemysłowej, 
posługujące się (jak w Korei) subwencjonowanym i sterowanym kredytem jako 
narzędziem proeksportowej polityki przemysłowej, tak fascynujące zwolenników 
tego rodzaju strategii w wielu krajach, w tym także w Polsce, okazały się ostate-
cznie rzeczywiście drogą prowadzącą do kosztownych impasów. Kluczowym 
czynnikiem niekorzystnie determinującym sytuację gospodarczą w regionie Dale-
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kiego Wschodu był wreszcie (i pozostaje nadal) głęboko recesyjny stan gospodar-
ki japońskiej. Dodatkowym zaś źródłem deprymującej niepewności była też 
występująca tam świadomość możliwości zdewaluowania się waluty chińskiej 
i grożące od tej strony dodatkowe osłabienie pozycji konkurencyjnej krajów tego 
regionu na rynkach światowych. A przecież kraje te w większości już poniosły 
bardzo dolegliwe konsekwencje przywiązania usztywnionym kursem do dolara 
swoich walut (bahta tajlandzkiego, ringgita malezyjskiego, rupii indonezyjskiej, 
pesa filipińskiego, wona koreańskiego, dolara Hongkongu itp.) W okresie 1995- 
1998 dolar podniósł się bowiem na międzynarodowym rynku walutowym o ok. 
połowę i ciągnął wraz ze sobą wzwyż wszystkie przywiązane do siebie waluty. la 
skala aprecjacji musiała zasadniczo przyczynić się do powstania wysokich defi-
cytów handlowych Tajlandii i innych krajów regionu, co mogło być bezpośrednią 
przyczyną załamania się zaufania do ich wypłacalności, a tym samym stać się 
detonatorem kryzysu w jego początkowym epicentrum (potem rozchodził się on 
już szeroko, przeskakując nawet na odległe kontynenty, np. do Ameryki Łacińskiej, 
na mocy swoistej psychologicznej „epidemii", do której trudno stosować czysto 
racjonalne kategorie rozumowania i wyjaśniania). 

Większość z wymienionych poprzednio „realnych" czynników miała duże 
znaczenie dla wyznaczenia sytuacji gospodarczej tego lub innego kraju, nadając 
jego indywidualnemu kryzysowi pewne specyficzne cechy, Jednak żaden z tych 
czynników nie mógł być podstawą powszechnego wyjaśnienia zjawiska kryzysu 
w tym regionie świata, gwałtowności jego wybuchu, typowego przebiegu i mecha-
nizmu rozprzestrzeniania się na zewnątrz. Dla przykładu, trudno przyjąć żeby 
uniwersalnym wyjaśnieniem regionalnego kryzysu była „merkantylistyczna" 
strategia proeksportowego wzrostu, albo zbyt wysoka i deflacyjnie oddziałująca 
skłonność do oszczędzania. Niektóre z najwcześniej i najmocniej dotkniętych 
kryzysem gospodarek ( jak lajlandia albo Malezja) miały systematyczne, a ostat-
nio nawet wysokie deficyty handlowe (na skalę ok. 7% PKB), finansowane „im-
portem oszczędności". Pozostałe czynniki także albo nie występowały wszędzie, 
albo ich lokalne znaczenie stało w dysproporcji do siły i długotrwałości kryzysu. 
Sugestywność tych wyjaśnień, w pewnych przypadkach jak najbardziej adek-
watnych, ale nie mogących pretendować do powszechności, musiała przyblaknąć 
i zaniknąć, kiedy monetarny „huragan" przeniósł się poza ten region - do Rosji, 
następnie Ameryki Łacińskiej, nie pozostawiając nietkniętymi samych Stanów 
Zjednoczonych. Przejawem tego były zarówno silne zniżki notowań na 
amerykańskich giełdach walorów - poniekąd jakby echo załamań na rynkach 
kapitałowych wszystkich wspomnianych tu terytoriów - jak też wstrząsy 
wewnątrzamerykańskie, takie jak groźba bankructwa niektórych funduszy in-
westycyjnych typu „hedgefund" (np. przypadek funduszu o charakterystycznej 
a zwodniczej nazwie: Long-Term Capital Management Fund). 
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Jednak z dzisiejszego punktu widzenia wydaje się właściwsze traktować 
wszystkie te „realne" (w odróżnieniu od „monetarnych") czynniki - skądinąd 
ważne, ale zróżnicowane i mające w poszczególnych państwach charakter moc-
no zindywidualizowany - raczej jako elementy wywołujące jedynie wysoką po-
datność pewnych gospodarek na finansowe załamania. Sam<| zaś załamanie 
i proces jego rozprzestrzeniania się, zarówno w obrębie pojedynczej gospodarki, 
jak i w płaszczyźnie międzynarodowej, z charakterystycznymi dla tego procesu 
sposobami zachowań się inwestorów („herding'), wydaje się jednak łatwiejszy do 
wyjaśnienia głównie w kategoriach monetarnych, które dopuszczają w naj-
szerszym zakresie także wpływ czynników psychologicznych (niepewność, 
oczekiwania, stany euforii i paniki itp.). 

Tendencja do jednostronnego akcentowania znaczenia czynników niemone-
tarnych (tj. nie związanych bezpośrednio z popytem na pieniądz i podażą 
pieniądza) wystąpiła szczególnie wyraźnie w początkowej fazie kryzysu azjaty-
ckiego w ubiegłym roku. W miarę rozwoju sytuacji zmieniał się także ogólny 
wydźwięk komentarzy mediów, środowisk eksperckich i przedstawicieli kół ofic-
jalnych krajów wysoko rozwiniętego Zachodu. Zanikała słyszana na początku 
nuta pewnego triumfalizmu z racji ujawnienia wyższości amerykańskiego, wol-
norynkowego wzorca rozwoju nad modelem mocno interwencjonistycznym oraz / 
generalnie zachodnich rozwiązań systemowych w porównaniu z dalekowschod-
nimi (choć opinii tych nie odwoływano). Coraz więcej miejsca w komentarzach 
uzyskiwały jednak refleksje odsłaniające właśnie rolę czynników czysto mone-
tarnych w rozprzestrzenianiu się kryzysu, w połączeniu z ich psychologicznymi 
oraz instytucjonalnymi uwarunkowaniami. Niezależnie bowiem od czynników 
lokalnych, zresztą bardzo zróżnicowanych (w tym także wzorców kulturowych, 
systemów wartości, obyczajowości, strategii społeczno-gospodarczej i sytuacji 
politycznej tego regionu), które sprawiały, że właśnie obszar wschodnioazjatycki 
szczególnie narażony był na głębokie załamanie wzrostu i monetarną destabiliza-
cję, nadal narzucają się intrygujące, a nie do końca wyjaśnione pytania o powody, 
które nadały taką siłę i nośność płynącym stąd zaburzeniom. 

Wyłoniło się też komplementarne pytanie, co sprawiło, że inne kraje i konty-
nenty, w tym kraje wysoko rozwinięte, ze Stanami Zjednoczonymi włącznie, 
okazały się - mniej, ale jednak - podatne na te wstrząsy. Ujawniły się bowiem 
istotne a nie dostrzegane dotąd słabości także w tych nadal dość dynamicznie 
rozwijających się obszarach świata. Po ćwierćwieczu od rozkruszenia się systemu 
z Bretton Woods powrócił przy tej okazji (odłożony kiedyś na bok z powodu 
kryzysu naftowego) problem bardziej zasadniczej reformy międzynarodowego 
systemu finansowego, włącznie z potrzebą przemyślenia na nowo generalnej „filo-
zofii", roli i form działania Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku 
Światowego. 
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Uderzająca cecha kryzysów finansowych ostatnich lat, która - w oczach ob-
serwatorów - stanowiła początkowo ich cechę wyróżniającą, polegała na tym, że 
kryzysy te wydawały się godzić głównie w gospodarki „wschodzące". Jak 
wzmiankowałem, poglądy tymczasem ewoluowały znacznie i teraz już raczej nie 
patrzy się na tę kwestię w sposób tak zawężony. Faktem pozostaje, że gospodarki 
te okazują się być bardziej niż inne narażone na takie perturbacje, choć teraz dos-
trzega się tu raczej różnicę stopnia, a nie jakości. Są to albo kraje szybko podążające 
naprzód po ścieżce wzrostu, z szansą dołączenia w nieodległej przyszłości do 
grupy gospodarek najwyżej rozwiniętych, albo kraje postrzegane jako skutecznie 
przezwyciężające odziedziczone po przeszłości bariery systemowo-strukturalne 
i czyniące widoczne postępy w stabilizowaniu swego systemu pieniężnego po 
świeżo przebytej inflacji. W tym drugim przypadku będą to kraje, w których 
utrzymuje się jeszcze rezyduum inflacji i związanej z tym niepewności. Jest ono 
kompensowane wysokimi stopami procentowymi, przy widocznym dla wszyst-
kich zamiarze banku centralnego utrzymania jeszcze przez dłuższy czas „kotwicy" 
usztywnionego kursu. Los, jaki w związku z tym spotyka te kraje, nie jest pozba-
wiony elementu gorzkiej ironii, gdyż to, co jest dla nich samych legitymacją sukce-
su przed światem (postępy w gaszeniu inflacji i gotowość do ponoszenia 
związanych z tym ofiar) staje się dla otoczenia zewnętrznego, ściślej dla nie-
których podmiotów międzynarodowego rynku finansowego, bodźcem do pod-
jęcia próby finansowego ich wykorzystania. Co prawda często nie bez współ-
działania przy tym także podmiotów krajowych. Jeden zasadniczy schemat 
powtarza się przy tym właściwie we wszystkich przypadkach z niezawodną reg-
ularnością: otwarta na świat gospodarka, nastawiona na przyciąganie rozwo-
jowych inwestycji, staje się terenem napływów kapitałowych w znacznej części 
typu krótkoterminowego. Ich źródłem jest olbrzymi, międzynarodowy rynek 
finansowy zdolny dziś uruchamiać strumienie na skalę przekraczającą w ciągu 
jednego dnia sumę rezerw dewizowych wszystkich banków centralnych świata 
razem wziętych. Efektem tego jest trwający przez dłuższy czas wzrost poziomu 
rezerw dewizowych (przy usztywnionym kursie), zadłużenia zagranicznego 
i płynności krajowego systemu bankowego. Z pewnym opóźnieniem zwiększona 
płynność banków zamienia się następnie w rosnący wolumen kredytu i pieniądza, 
ze zwykłym inflacyjnym skutkiem, przy narastającym deficycie bilansu obrotów 
bieżących. Wysoki w takiej sytuacji poziom rezerw dewizowych banku central-
nego danego kraju i trwający przez czas jakiś dalszy ich dopływ pozwalają finan-
sować rosnący niedobór handlowy. Jednak skutkiem ubocznym tego procesu jest 
naturalnie zwiększające się zadłużenie zagraniczne gospodarki. Bank centralny 
staje wówczas wobec znanego też z polskich doświadczeń dylematu - przeciw-
działać inflacji przez sterylizację rezerw (co podbija wzwyż stopę procentową 
i przyciąga nowe fundusze) czy też ograniczać przypływy przez spychanie stopy 
procentowej w dół. Jednak obniżka stopy dostarcza bankom komercyjnym zachęty 
do tym silniejszej ekspansji kredytowej na bazie płynności już istniejącej wewnątrz 
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bankowości. W jednym i drugim wypadku, choć niekoniecznie z jednakową pręd-
kością, wzrost podaży pieniądza oraz/albo dynamika długu wymyka się spod 
wpływu banku centralnego i zewnętrzna pozycja płatnicza kraju systematycznie 
się pogarsza. Przybliża się nieuchronnie moment odwrócenia się strumieni i wy-
buch kryzysu walutowego. Alternatywna strategia monetarna - floating kursu -
najczęściej stałaby w kolizji z założeniami polityki kursowej kraju będącego w 
opisanej przedtem sytuacji. Bank centralny i rząd robią więc zazwyczaj wszystko, 
by po ten instrument nie sięgać. Składają też jednoznaczne oświadczenia, 
wykluczające wszelką myśl o dewaluacji . Tak przynajmniej fakty-
cznie było ostatnio niemal we wszystkich dotkniętych tego rodzaju kryzysem kra-
jach. I chociaż w większości wypadków - poczynając od Meksyku w roku 1995, 
a na Rosji w sierpniu 1998 r. kończąc - przechodziły one ostatecznie dó elastycz-
nego mechanizmu kursu, jednak działo się to z reguły zbyt późno. Korekty kursu 
dokonywane były z oporami, po daleko idącym wyczerpaniu rezerw i utracie za-
ufania u wierzycieli. Obserwatorom narzucała się w takich sytuacjach zwykle 
konstatacja, iż posunięcie, które - gdyby korekta mechanizmu kursowego była 
zrobiona wcześniej - mogło zawczasu rozładować narastające zagrożenie, fakty-
cznie stawało się początkiem najostrzejszej fazy dramatu. Uwolniony kurs spa-
dał zazwyczaj jak kamień w dół. Następowała bowiem fala panicznego wycofy-
wania się zagranicznych posiadaczy płynnych funduszy z danego kraju, a skutki 
tej fali odpływów potęgowane były jeszcze ucieczką kapitału krajowego. W przy-
padku meksykańskiego peso, „upłynnionego" w niespełna trzy miesiące po 15-
procentowej dewaluacji (z grudnia 1994 r.) spadek ten w stosunku do dolara 
wyniósł 40%. W podobnej skali średnio deprecjonowały się na fali kryzysu walu-
ty Azji Południowo-Wschodniej, przy czym najmocniej nadszarpnięty malezyjs-
ki ringgit utracił w roku 1997 na tej zasadzie nawet 85% swojej pierwotnej wartości. 
Przypomnę też, że ostatnia dewaluacja rosyjskiego rubla przez rząd Kirijenki 
w sierpniu br, również skończyła się czymś podobnym. Polegała ona najpierw na 
faktycznym podniesieniu ceny dolara z 6,2 rubli do 9,5 rubli, czyli o 50% (formal-
nie nazywało się to nie dewaluacją, lecz rozszerzeniem zakresu dopuszczalnych 
wahań kursu). Jednak po wymuszonym potem przez rynek „upłynnieniu" rubla 
(pod presją wykupu dewiz z rezerw) cena dolara przekroczyła wkrótce 20 rubli, 
by następnie zejść w dół i oscylować w pobliżu poziomu 15 rubli za 1 dolara. 
Oczywiście, tak głębokie nagłe spadki kursów stwarzały natychmiast potężne 
zagrożenie inflacyjne, zaś dramatyczne zwyżki stóp procentowych, które w ta-
kich sytuacjach uznawano za niezbędne do opanowania sytuacji walutowo-
finansowej, wpychały od razu wszystkie te kraje w głębokie spadki produkcji. 
Recesje te trwają i dają o sobie znać do chwili obecnej. Groźne niebezpieczeństwo 
związane ze wspomnianymi przypływami - będącymi wstępem do późniejszych 
odpływów - polega nie tylko na ich bezpośrednio destabilizującym skutku mo-
netarnym (rzeczy samej w sobie już wystarczająco poważnej), lecz przede wszyst-
kim na tym, iż są one w stanie podważyć na długo pozycję konkurencyjną kraju 
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w jego handlu z zagranicą. Pozostawiają go z ciężarem długu i z nieefektywną 
strukturą produkcji, trwale wypaczoną przez przewlekłe odchylenie kursu naj-
pierw w jedną stronę (realne przeszacowanie), a potem w drugą stronę (niedosza-
cowanie po ostrym spadku). 

Konieczna w takiej sytuacji drastyczna zwyżka stopy procentowej, wymuszo-
na przez stan bilansu płatniczego, ma nie tylko wzmiankowane już skutki rece-
syjne. Jak to pokazuje najnowsza faza rozwoju sytuacji w obszarach dotkniętych 
tymi wstrząsami, jeszcze groźniejszy może być inny aspekt takiego kryzysu: 
ostry spadek kursu waluty krajowej może złamać finansowy „kręgosłup" zadłu-
żonego względem zagranicy sektora przedsiębiorstw i banków. Dewaluacja (depre-
cjacja) kursu nagminnie stwarza sytuacje, w których obsługa długu staje się 
ciężarem przekraczającym możliwości finansowe dłużników. Do tego dochodzi 
skutek skurczenia się cen aktywów finansowych i rzeczowych, zwykłe następstwo 
podniesienia stopy procentowej po dłużej trwającej fazie hossy („bubblć'), napę-
dzanej motywami spekulacyjnymi i finansowanej kredytem ze strony pożyczko-
dawców zagranicznych i krajowych. 

Gwałtowny wzrost zobowiązań finansowych z jednej strony i skurczenie się 
wartości aktywów z drugiej strony stawia wiele przedsiębiorstw i banków w stan 
niewypłacalności. Pierwszym odruchem banków jest więc powstrzymanie się od 
udzielania nowych kredytów i usiłowanie ściągnięcia przed terminem kredytów 
poprzednio już udzielonych. Kredyt staje się więc niedostępny, niezależnie od 
stopy procentowej, jaką potencjalni kredytobiorcy skłonni byliby płacić („credit 
crunćh"). A często są gotowi przystać na prawdziwie wyśrubowaną stopę, 
zważywszy, że być może znajdują się już głęboko poniżej „czerwonej kreski" i w 
tym sensie nie ryzykują już zbyt wiele. Zarówno banki, jak i pozostałe firmy 
usiłują też ratować swoją pozycję finansową gwałtownie sprzedając posiadane 
jeszcze papiery. Utrwala to i pogłębia zniżkowy trend notowań giełdowych. I jest 
w pewnym sensie kwestią przypadkowej konstelacji konkretnych okoliczności, 
czy kryzys objawi się najpierw pod postacią załamania notowań na giełdzie pa-
pierów, przenosząc się następnie na inne segmenty gospodarki, czy do pierwszego 
załamania dojdzie w formie kryzysu niewypłacalności instytucji kredytowych, 
czy też- jak to nagminnie ostatnio bywało - kryzys da się najwyraźniej zauważyć 
najpierw na rynku dewizowym (kiedy trwa wycofywanie się inwestorów z lokat 
krótkoterminowych np. typu bony skarbowe). Gdziekolwiek padnie pierwsza 
iskra, „pożar" rozprzestrzenia się szybko także na pozostałe rynki finansowe 
w danym kraju, a przez łańcuch powiązań dłużniczo-wierzycielskich i relacji 
własnościowych prędko przenosi się też za granicę. Kumulatywny charakter ow-
czych pędów, jakie dają się przy tym zaobserwować, może także wtrącić w kryzys 
kraje, które - według powszechnej oceny specjalistów - nie dały obiektywnych 
powodów, by dochodziło w nich do nagłej ucieczki kapitałów. Przykładem ostat-
nio cytowanym jest np. Brazylia - kraj, który zdołał w ostatnich latach złamać 
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gwałtowną niegdyś inflację i zredukować ją do ok. 4% rocznie. Pomimo utrzymy-
wania w ostatnim czasie stopy procentowej na zawrotnym poziomie o k 50% 
rocznie, kraj ten stoi w obliczu olbrzymiego odpływu kapitałów, drenażu rezerw 
i załamania sektora bankowego (od czego, jak ma się tam nadzieję, może zostać 
uratowany dzięki wielkiemu kredytowi ze strony MFW, montowanemu za sprawą 
intensywnych zabiegów rządu amerykańskiego). W powszechnym odczuciu świa-
towych kół finansowych kryzys brazylijski, choć ma on poniekąd obiektywne 
podstawy w sytuacji bankowości tego kraju, został mimo wszystko sprowokowa-
ny kryzysem w Rosji (samo wcześniejsze załamanie się giełdy moskiewskiej i dalsze 
tego reperkusje też nie było bez związku z kryzysem azjatyckim). A fakt, że nie 
uchronił od tego dystans geograficzny, ilustruje skutki, jakie niesie ze sobą globali-
zacja rynków finansowych i napędzający ją postęp technik telekomunikacyjnych. 

Przy takich okazjach wychodzi zwykle na jaw prawdziwy stan rzeczy w sek-
torze bankowym danej gospodarki. Sytuacja na tym newralgicznym odcinku była 
w poszczególnych krajach Dalekiego Wschodu pod wielu względami różna. 
Pewną rolę grały w każdym przypadku czynniki specyficzne dla danego kraju. 
Tak było w Tajlandii, gdzie kryzys eksplodował najpierw, i tak też było potem 
w Indonezji, Malezji, na Filipinach, Korei Płd. (przykładem szczególnie krytycz-
nego stanu bankowości jest naturalnie Japonia, gdzie sumę złych długów szacuje 
się na ponad 1000 mld USD - jest to jednak odrębny, choć szczególnie ważny 
kazus). Generalnie, sytuacja w sektorze finansowym była tam wszędzie niezmier-
nie niepokojąca i taka nadal pozostaje. Okazywało się w związku z kryzysem, jak 
duży jest w aktywach bankowości udział złych kredytów, a z drugiej strony - jak 
szczupły jest w relacji do tego zasób kapitałów własnych banków, który mógłby, 
gdyby był wystarczający, posłużyć jako „poduszka" amortyzująca wstrząs wywo-
łany odpisywaniem straconych należności na straty. Przyczyny zaistnienia złych 
kredytów to odrębny, obszerny zestaw problemów i zaniedbań - ich lista objęłaby 
długi szereg punktów, poczynając od praktyki odgórnego sterowania kredytami 
w ramach swoiście pojętej polityki przemysłowej, z należytym uwzględnieniem 
korupcjogennych powiązań sektora przedsiębiorstw, banków i administracji państ-
wowej, aż po brak właściwego systemu zasad buchalterii finansowej, regulacji 
i nadzoru bankowego. W krajach odznaczających się często na tle świata zrówno-
ważonym stanem finansów publicznych (zrównoważonymi, a czasem nadwyż-
kowymi budżetami, brakiem nabrzmiałego problemu długów publicznych i gene-
ralnie ostrożną, ukierunkowaną na stabilizację polityką pieniężną, a także 
przykładnym umiarkowaniem w sferze płacowej) nagle ujawniała się nie podej-
rzewana przez nikogo skala wewnętrznego i zagranicznego zadłużenia sektora 
prywatnego. Niebezpieczeństwo, jakie się z tym wiąże, ujawnia się, kiedy do-
chodzi do załamania kursu krajowego pieniądza oraz podniesienia stopy procen-
towej dla powstrzymania odpływów. A takiej sytuacji kraje te zmuszone były nagle 
stawić czoło. Brzemienny fatalnymi konsekwencjami okazał się zwłaszcza fakt, 
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że poprzedzające kryzys wielkie napływy, głównie krótkoterminowych funduszy, 
motywowane były w wielkiej części względami spekulacyjnymi („bubbleś" na 
rynkach nieruchomości i rynkach papierów wartościowych). Działał zwykły 
w takich sytuacjach mechanizm samonakręcającej się hossy ze wszystkimi tego 
potencjalnymi skutkami, tak iż zwyżka karmiła się ostatecznie nastrojami, które 
sama wywoływała, a ostateczny efekt zapewne byłby dla postronnego obserwa-
tora możliwy do przewidzenia, gdyby faktyczny stan spraw był znany. 

W obecnych warunkach globalizującego się (jeśli jeszcze nie globalnego) rynku 
kapitałowego destabilizujące impulsy płynące kanałami tego rynku są o wiele 
potężniejsze niż depresyjne wpływy przenoszące się z kraju do kraju przez mecha-
nizm handlu międzynarodowego. W miarę postępów zlewania się narodowych 
rynków finansowych w jeden wielki rynek coraz wyraźniej widać wszędzie tam, 
gdzie przepływy kapitałowe zostały zliberalizowane, że to nie tyle stan obrotów 
handlowych rządzi dostosowawczym zachowaniem się strumieni finansowych 
i kursów (jak to było dawniej), lecz raczej na odwrót - strumienie funduszy stały 
się teraz siłą zdecydowanie dominującą i kształtują kursy walutowe. Potoki han-
dlu natomiast i saldo obrotów okazują się w tym układzie powiązań wielkościa-
mi dostosowującymi się do stanu bilansu obrotów kapitałowych. Finanse 
zdominowały w ten sposób zachowanie się wielkości realnych. Także co się tyczy 
mechanizmu transmisji recesji lub boomu, istotne znaczenie zaczyna mieć nie tyle 
bezpośrednie zazębianie się gospodarek przez więzi handlowe, lecz właśnie 
psychologiczny wpływ rozwoju sytuacji w jednym kraju na sytuację na rynku 
kapitałowym w drugim kraju i wzrost lub spadek zagregowanego popytu na towa-
ry pod wpływem tzw. wealth effect (efektu bogactwa). Siła tego rodzaju reperkusji 
może być niezależna od wielkości kraju, wolumenu wzajemnych obrotów handlo-
wych itp. Drugorzędne znaczenie zaczynają też mieć czynniki geograficzne -
bliskość czy odległość oddziaływujących na siebie gospodarek. Dopiero takie 
spojrzenie na sprawę może pomóc zrozumieć, jak to się dzieje, że kraj mały (jak 
Tajlandia) może stać się epicentrum walutowego trzęsienia ziemi o prawdziwie 
globalnym zasięgu. Dotknięte nim mogą zostać kraje nawet duże i odległe, ale z 
różnych strukturalnych oraz instytucjonalnych powodów podatne na odpływy 
funduszy i załamania. Tak jak Rosja okazała się wrażliwa na reperkusje płynące 
z odległych rejonów Azji Południowo-Wschodniej, tak z kolei Brazylia okazała 
się podatna na zaburzenia od strony dalekiej Rosji (natomiast bliska Rosji geografi-
cznie Polska zdołała się, jak dotąd, spod tego wpływu usunąć, okazując się sto-
sunkowo bardziej odporna). 

Należy w tym miejscu zauważyć, że wnioski płynące z obserwacji przebiegu 
aktualnej fali kryzysów finansowych nakazują zrewidować w pewnych aspek-
tach niektóre powszechnie dotychczas wyznawane opinie na temat konsekwencji, 
jakie ma globalizacja w sferze polityki gospodarczej. Zauważono już wcześniej, 
że polityka makroekonomiczna w warunkach otwartości na globalny rynek 
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kapitałowy jest pod wielu względami mocno skrępowana, pozbawiona pełnej 
autonomii (zwłaszcza polityka monetarna prowadzona w ramach systemu uszty-
wnionych kursów, choć w znacznym stopniu jest to prawdziwe także w systemie 
floatingu). W takich warunkach polityka gospodarcza państw poddana jest 
nieustającej kontroli i ocenie ze strony międzynarodowego rynku. Rządy ani banki 
centralne nie mogą sobie zatem pozwolić na ignorowanie jego werdyktu. 
Zachodziła konieczność prowadzenia wiarygodnej i solidnej polityki finansowej, 
nastawionej na stabilizację monetarną i sprzyjanie oszczędzaniu, jak też inwesto-
waniu. Uchybienia tym zasadom mogły być bowiem karane natychmiastowym 
odpływem kapitału. Natomiast właściwa polityka gospodarcza nagradzana miała 
być przypływami, które, jak oczekiwano, powiększą możliwości akumulacyjne 
gospodarki ponad pułap jej zdolności do generowania kapitału we własnym 
zakresie. Elastyczny mechanizm kursowy dawał nieco większą swobodę manew-
ru w zakresie polityki pieniężnej. Jednak na dłuższą metę nie zwalniał on od tych 
samych konieczności (egzekwował je tylko w inny sposób - przez nacisk prze-
sunięć kursowych). Generalny wniosek, jaki stąd wypływał, brzmiał więc tak, że 
trzeba po prostu przykładać tym więksżą wagę do zasad zdrowych finansów i do 
właściwej, ukierunkowanej na stabilizację polityki pieniężnej. Otóż doświadcze-
nia aktualnej fali kryzysów zdają się jaskrawo zaprzeczać tej optymistycznej tezie. 
Ostatnia seria kryzysów przetacza się bowiem także po krajach, które, jak zazna-
czono, prowadziły na ogół przykładnie poprawną politykę finansową, a czasem -
tak jak „młode tygrysy azjatyckie" długo budziły podziw wynikami uzyskanymi 
w zakresie modernizacji i wzrostu. 

Doświadczenia te skierowały krytyczną uwagę na rolę i postępowanie w ta-
kich sytuacjach Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jako instytucji odpo-
wiedzialnej w szczególnym stopniu za stan międzynarodowego systemu finan-
sowego. MFW znalazł się ostatnio pod ogniem krytyki z różnych stron, i to z wie-
lu powodów na raz. Zaczęto krytykować zarówno jego zalecenia pod adresem 
krajów potrzebujących pomocy, jak i samą formę tej pomocy. Zarzucono mu, iż 
swoimi rekomendacjami często pogłębia kryzys, zamiast go łagodzić. Jego recep-
ty np. z reguły zalecały takie posunięcia jak „utwardzenie" polityki fiskalnej (kiedy 
kraj był już w recesji) oraz podwyższenie stopy procentowej (co nierzadko 
pogłębiało trudności sektora finansowego, wzmacniało spadek notowań giełdo-
wych i wzmagało falę bankructw). Także sam charakter kredytów z tego źródła 
okazywał się nie dostosowany do potrzeb takich sytuacji, jak obecna seria kry-
zysów. Jest to bowiem pomoc świadczona warunkowo, na ograniczoną skalę 
i ratami - w zależności od wyników okresowego przeglądu i stopnia spełnienia 
tzw. kryteriów wykonawczych programu dostosowawczego. Forma ta okazuje 
się całkowicie nieprzydatna przy radzeniu sobie z gwałtownymi odpływami 
kapitału, powodowanymi często zmiennymi oczekiwaniami, jak też całkowicie 
irracjonalnymi zachowaniami posiadaczy płynnych funduszy („owcze pędy"), 
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sprowokowanymi czasem przez wydarzenia zewnętrzne. W przekonaniu wielu 
ekspertów kredyty Funduszu, udzielane na tych zasadach co dotychczas, służą 
po prostu refinansowaniu spekulacji, zdejmują z niej ryzyko i przez to samo 
stanowią nawet zachętę do jej uprawiania, destabilizując sytuację bardziej niż 
pomagając ją opanować. Wytwarzają tzw. „morał hazard" i w obecnej postaci po-
winny, zdaniem wielu specjalistów, zostać zarzucone. Ostatnia doroczna konfe-
rencja tej instytucji stała się dlatego płaszczyzną wstępnej i na razie niezbyt owoc-
nej dyskusji na temat niezbędnego „przeprofilowania" formy tej pomocy. 
Uwzględniając ewolucję poglądów na naturę współczesnych kryzysów waluto-
wych, ich specyficzne podłoże, mechanizm powstawania i rozprzestrzeniania się, 
dyskutuje się nie tylko nad potrzebą zwiększenia zasobów finansowych przezna-
czonych na ten cel, lecz także nad zasadami jej udzielania. Zamierzenia w tej spra-
wie idą w kierunku wzmocnienia prewencji zamiast dotychczasowego prymatu 
interwencji ratunkowych. Środki Funduszu miałyby być stawiane do dyspozycji 
głównie tych krajów, które przez właściwą politykę finansową oraz dbałość o bez-
pieczeństwo i stabilność swojego sektora finansowego zasługują na takie prewen-
cyjne wsparcie, a stoją w obliczu nie zawinionego przez siebie zagrożenia. Kraje, 
które uchybiają tym zasadom, tak samo jak posiadacze prywatnych funduszy, 
którzy powierzają im nieroztropnie swoje środki albo angażują się w spekulację, 
miałyby natomiast w pełni ponosić skutki swoich działań. Świat stoi w chwili obec-
nej dopiero na początku tej zasadniczej debaty i jej końcowe rezultaty są na razie 
trudne do przewidzenia. Nie ulega natomiast wątpliwości, że rzuci ona przy oka-
zji także nowe, jaśniejsze światło na charakter i mechanizmy zakłóceń trapiących 
teraz międzynarodowy system finansowy i być może doprowadzi do jego głębszej 
reformy. 

Przypis 

1 Warto zaś w tym kontekście przypomnieć, że w latach 1992-93 to Unia Europejska była terenem 
pierwszych silnych wstrząsów monetarnych w obecnej dekadzie, mających swoje korzenie w 
rozbieżnych preferencjach w zakresie polityki gospodarczej, nie wystarczającej wówczas jeszcze 
koordynacji działań oraz w zbyt sztywnym - jak na ówczesny stopień konwergencji - mechanizmie 
kursowym tamtej wersji Europejskiego Systemu Walutowego (ESW). Jak zapewne pamiętamy, 
nastąpiło wówczas wyjście brytyjskiego funta z ESW (chwilowo także hiszpańskiej pesety 
i włoskiego lira). Sprawa skończyła się ostatecznie znaczącym rozszerzeniem pasma dopuszczal-
nych wahań kursów do plus minus 15% od kursu centralnego walut członkowskich względem ecu 
(w którym to paśmie lir i peseta - już bez funta - znalazły się znowu, choć na niższym niż przedtem 
poziomie). Rozszerzenie to, dokonane w zasadzie głównie po to, by akomodować potrzebę obniżenia 
kursu francuskiego franka bez formalnego dewaluowania, zainicjowało fazę francuskiej polityki 
pieniężnej ukierunkowaną na zdecydowane utwardzenie franka. Szerszy zakres wahań szedł (para-
doksalnie) w parze ze zwiększoną stabilnością kursów. Zwiększone pole swobody pozostało nie 
wykorzystywane dzięki wzmocnionej konwergencji, ale także, co jest ważne, dzięki zwiększonej 
wiarygodności, jaką miał ten nowy, elastyczniejszy mechanizm w ocenie światowej finansjery (zwł. 
posiadaczy płynnych funduszy). Instruktywny przykład stabilności zwiększonej dzięki temu, że 



dano sobie prawo do większych wahań kursowych, co oceniono jako rozwiązanie bardziej realisty-
czne ergo bardziej wiarygodne. P. Krugman uważa ten właśnie kryzys w łonie ESW za pierwszy 
kryzys nietradycyjnego typu w obecnej dekadzie, czy raczej - należałoby powiedzieć - w nowym 
stuleciu (bo zdaniem wielu historyków wiek dwudziesty, krótki i burzliwy, zaczął się w roku 1914, 
a skończył w 1989/90). W każdym razie wystąpił tu po raz pierwszy bardzo wyraźnie pewien cha-
rakterystyczny rys kryzysów nowego typu - do wstrząsu doszło bez współudziału „klasycznych" 
kryzysogennych czynników, takich jak wielkie deficyty fiskalne i rosnący ciężar długu, druk 
pieniądza bez pokrycia, eksplozja płacowa, inflacja itp. Vide-. RKrugman, Currency Crises - http j'/ 
web.mit.edu/krugman/www/crises. 

THE MECHANISM OF CURRENCY CRISES IN THE LIGHT 
OF RECENT DISTURBANCES ON INTERNATIONAL 

FINANCIAL MARKETS 

(Summary) 

The last few years have seen a succession of currency shocks. They wander 
from place to place, often in a totally unexpected way, While there are differences 
between them, these shocks are not without certain peculiar common features of 
a kind that were not generally observed in earlier monetary disturbances. To give 
an example, one peculiar feature of the present wave of currency disturbances is 
the fact that, unlike in similar past instances, the majority of countries affected by 
the crises have in recent years had a relatively well-stabilised public finance situ-
ation. It used to be that snowballing problems in that sphere (such as chronic 
budget deficits and a high and growing public debt) were the „classical" causes of 
monetary collapses. What is more, there is sometimes the suspicion that it is just 
their freshly acquired image of countries effectively putting their economic affairs 
in order that makes them tasty morsels attracting attention from a new breed of 
financial „predators", such as international market investment funds (e.g., the so-
called hedge funds) are basically capable of being when they are focused on short-
term arbitrary speculative considerations. And they are just the ones who are the 
active „actors" on today's international financial scene, basically different from 
the traditional commercial banks that dominated this scene in the past. These 
have been described as currency crises of the new type. They could be the harbin-
gers of a new type of challenge that the world will have to face in the coming 
years. They are perhaps a foretaste „21st century crises". 


