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Wprowadzenie 

Kryzysy finansowe, które stały się coraz częstsze w latach 90. i które mają ten-
dencję do rozprzestrzeniania się w skali globalnej, stanowią przedmiot analiz teo-
retycznych. Autorzy licznych opracowań zastanawiają się nad przyczynami, 
skutkami, zagrożeniami i sposobami przeciwdziałania kryzysom. 

Kryzysy są również przedmiotem zainteresowania rządów, międzynarodo-
wych organizacji gospodarczych i międzynarodowych instytucji finansowych, 
które aktywnie działają w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się tego zjawiska 
w skali globalnej oraz pracują nad usuwaniem skutków kryzysu. 

Przedmiotem niepokoju jest możliwość przenoszenia regionalnego kryzysu 
finansowego na gospodarkę światową, a także gospodarkę wewnętrzną. Siła 
oddziaływania kryzysu finansowego i jego zasięg zależy od wielu czynników. 

Wysokiej globalizacji rynków finansowych nie odpowiada taki sam stopień 
globalizacji i standaryzacji gospodarki światowej, co stanowi źródło dysproporcji 
i może być jedną z przyczyn osłabienia transmisji kryzysu finansowego na gos-
podarkę. Ponadto związek poszczególnych krajów z globalnym rynkiem finan-
sowym nie jest jednakowy, co różnicuje siłę oddziaływania kryzysu. Również 
udział sektora finansowego w gospodarkach różnych krajów nie jest identyczny; 
powoduje to, że krach finansowy nie będzie miał takiej samej siły we wszystkich 
krajach. 

Dynamiczny rozwój krajów Dalekiego Wschodu i Azji, a zwłaszcza gospodarek 
Chin, Hongkongu, Singapuru, Korei, Malezji, Indonezji, Filipin i Tajlandii wytrącił 
z równowagi istniejący układ sił. Kraje nowo uprzemysłowione stały się dobrym 
miejscem lokat finansowych i inwestycji bezpośrednich. Nie bez znaczenia był tu 
rozwój gospodarek krajów postsocjalistycznych, które również zaczęły być 
interesujące dla inwestycji zagranicznych i konkurowały o kapitał z rynkami 
wschodnimi. Rosnące znaczenie krajów azjatyckich oznacza, że kryzys w tym 
regionie będzie miał coraz większe znaczenie dla równowagi globalnej. Tak więc 
tradycyjne kraje wysoko uprzemysłowione zostały w pewnym sensie pozbawio-
ne monopolu decydowania o stanie koniunktury światowej i przepływach kapitału 
i muszą się liczyć z sytuacją na rynkach azjatyckich. Ten nowy układ jest źródłem 
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niepokoju co do możliwości zażegnania kryzysu przez władze jednego kraju 
i wzmaga siły dążące do większej koordynacji działań w skali globalnej, szerszego 
udziału międzynarodowych organizacji finansowych. 

Nie można przewidzieć ani długości trwania, ani wszystkich reperkusji kryzysu 
1997 r. Zachwiał on stabilnością rynków finansowych, jednak kierunek tych zmian 
jest jednoznaczny. Kryzys na azjatyckich rynkach finansowych wg przewidywań 
MFW spowoduje osłabienie tempa wzrostu gospodarczego w krajach uprzemy-
słowionych oraz silny spadek tempa wzrostu w krajach azjatyckich, a także 
zmniejszy dynamikę handlu światowego. 

Celem tego opracowania jest próba oceny kryzysu finansowego z punktu 
widzenia międzynarodowych organizacji finansowych na podstawie analizy 
danych empirycznych o dużym stopniu agregacji, publikowanych przez MFW 
dla krajów najbardziej dotkniętych kryzysem: Korei, Indonezji i Tajlandii oraz 
Japonii. 

Podstawą analizy jest twierdzenie, że globalizacja rynków prowadzi do glo-
balizacji kryzysów, a co za tym idzie - do globalizacji interwencji, kontroli 
i przeciwdziałania, które muszą być podejmowane przez międzynarodowe orga-
nizacje finansowe, takie jak MFW i Bank Światowy. Jednocześnie opracowanie to 
jest próbą odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyn i skutków kryzysu oraz 
wielkości i skuteczności pomocy międzynarodowych organizacji finansowych, 

Ogólne przyczyny kryzysu 

Przez kryzys powszechnie rozumie się załamanie koniunktury, którego efek-
tem jest spadek produkcji i zahamowanie tempa wzrostu gospodarczego. Z uwa-
gi na zasięg można wyodrębnić kryzysy globalne, kryzysy regionalne i narodowe. 
Ze względu na sektor, w jakim ten kryzys się ujawnia, wyodrębnia się różne 
rodzaje kryzysów: 

- kryzys gospodarczy 
- kryzys bankowy 
- kryzys walutowy 
- kryzys giełdowy 
- kryzys finansowy. 
Najwcześniej pojawiły się koniunkturalne kryzysy gospodarcze, które zostały 

dokładnie opisane w literaturze ekonomicznej. Również kryzysy bankowe mają 
swoją długą historię, datującą się od XIX w. Współczesny sektor bankowy odczuł 
zarówno kryzys finansowy z lat 1973 -1975, jak i kryzys zadłużeniowy z lat 80., 
krach giełdowy z roku 1987, kryzys meksykański z 1994 r. czy ostatni kryzys na 
rynkach azjatyckich. 
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Zakres oddziaływania poszczególnych rodzajów kryzysów na sektory gospo-
darcze i segmenty rynków finansowych zależy między innymi od stopnia rozwo-
ju gospodarczego kraju, w którym rozpoczyna się kryzys, jego związków 
z gospodarką światową, rozwojem i stopniem otwarcia rynków finansowych. Glo-
balizacja rynków finansowych powoduje, że możliwość transmisji kryzysu jest 
coraz bardziej widoczna i niepokojąca. Należy podkreślić, że wybuch kryzysu 
na rynku walutowym nie ogranicza się tylko do tego jednego rynku. Kryzys zatacza 
coraz szersze kręgi, obejmuje swoim zasięgiem stopniowo wszystkie dziedziny 
gospodarki. Nazwa kryzysu bierze się od sektora, w jakim się on rozpoczyna. 

Jednak identyfikacja przyczyn kryzysu nie jest łatwa, gdyż trudno wyważyć 
znaczenie poszczególnych czynników oraz wskazać pierwotne i wtórne przyc-
zyny. Znaczenie kryzysu azjatyckiego wynika z wzrastającej wagi gospodarki 
krajów Azji w gospodarce światowej. Jej udział w latach 80. stanowił około 20% 
produkcji światowej, obecnie jest to już ponad 30%. Rozwój handlu i stosunków 
finansowych w Azji i między Azją a resztą świata stanowi możliwość ekspansji 
inwestycji i współpracy w wymiarze regionalnym i globalnym. 

Wśród poglądów dotyczących przyczyn kryzysu azjatyckiego wyróżnić 
można dwie grupy przyczyn: 

• Kryzys jest spowodowany przez czynniki fundamentalne. 
• Kryzys jest spowodowany przez panikę finansową. 
Wśród czynników fundamentalnych wymienia się: 
- nadmierną liberalizację przepływów kapitałowych 
- niedostosowanie tempa wzrostu do stopnia rozwoju struktury instytucjonal-

nej, finansowej, politycznej, gospodarczej 
- słabość systemu finansowego 
- odpływ kapitału 
- nadmierną aprecjację walut 
- nadmierne zadłużenie za granicą sektora prywatnego 
- zużytkowanie zbyt dużej części pożyczek nie na finansowanie projektów 

inwestycyjnych, lecz na spekulacyjne zakupy (terenów, akcji, nieruchomości) 
- serię konkurencyjnych dewaluacji walut. 
Panika finansowa jest efektem załamania zaufania do rynku. Nie bez znacze-

nia są spekulacyjne ataki na poszczególne waluty w obliczu przewidywanej zmia-
ny kursów. Panika pogarsza sytuację w zakresie czynników fundamentalnych. 
Wydaje się, że można skłonić się do poglądu, że „pogorszenie się czynników 
fundamentalnych może prowadzić do nadwrażliwości rynku i sytuacji bliskiej 
panice finansowej." 1 
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Liberalizacja rynków finansowych była przyczyną dość często wymienianą 
wśród przyczyn kryzysu. Kapitał finansowy kieruje się różnymi kryteriami, ale 
można stwierdzić, że rentowność jest główną przyczyną jego przepływów. Ko-
rzystne warunki dla lokat kapitału spowodowały napływ kapitału prywatnego 
na rynki wschodzące, głównie w formie inwestycji portfelowych i kredytów 
bankowych. Wzrost popytu na papiery wartościowe wywołany zakupami in-
westorów zagranicznych spowodował wzrost cen i rentowności lokat, co w kon-
sekwencji nakręcało rozwój tych rynków. Jednakże trzeba pamiętać, że kraje te 
nie tylko nie miały tradycji funkcjonowania jako centra finansowe, ale również 
ich struktury instytucjonalne i wydolność systemów finansowych była za niska 
w stosunku do tak zwiększonych zadań. Nie można też abstrahować od spraw-
ności systemów gospodarczych, administracyjnych i prawnych tych krajów. 

Przepływy finansowe na rynkach finansowych wielokrotnie przekraczają obro-
ty realne. Na przykład obroty na rynkach walutowych przekraczają około trzy-
dziestu razy obroty handlowe, la dysproporcja między strumieniami związanymi 
z realnymi transakcjami gospodarczymi a czysto finansowymi może stanowić 
źródło kryzysów. 

Rozwój rynku instrumentów pochodnych również stanowi pewne zagrożenie 
pomimo ostatniej ich nobilitacji nagrodą Nobla. Instrumenty pochodne mają dwie 
cechy: 

- pozwalają ograniczyć ryzyko w transakcjach finansowych 
- powodują podejmowanie coraz to ryzykowniejszych transakcji i związanych 

z tym rosnących kosztów ubezpieczenia tych transakcji. 
lak więc rynki finansowe działają na coraz to mniejszym marginesie bezpie-

czeństwa, a instrumenty pochodne w pewnym sensie pochłaniają „naturalne 
amortyzatory" bezpieczeństwa tkwiące w mechanizmach gospodarczych oraz 
konsumują coraz większą część zysku, co prowadzi do spadku rentowności 
w sferze realnej. 

Jeżeli chodzi o fundusze spekulacyjne, to odegrały one dość ograniczoną rolę 
w kryzysie azjatyckim. Międzynarodowe fundusze spekulacyjne są w zasadzie 
eklektycznymi funduszami tworzonymi z lokat prywatnych, które gromadzą 
mniej niż 100 wielkich inwestorów; ich siedzibą są rynki off shore. Wyróżnia się 
makrofundusze z generalnie otwartą, nie pokrytą pozycją na rynku, fundusze 
arbitrażowe, grające na różnicy cen, oraz inwestorów instytucjonalnych, którzy 
prowadzą działalność spekulacyjną, jednakże trudną do oddzielenia od 
działalności innych funduszy spekulacyjnych. W końcu 1997 r. około 30 mld USD 
było ulokowanych w makrofunduszach, natomiast kapitał zarządzany przez ogół 
inwestorów instytucjonalnych szacowany jest na 20 bln USD.2 

Ostatni kryzys finansowy na rynkach wschodnich zaskoczył wszystkich ze 
względu na wyjątkowo dobre wskaźniki ekonomiczne, jakimi legitymowały się 



Międzynarodowe organizacje finansowe... 55 

kraje azjatyckie od początku lat 90. Sytuacja w przeddzień wybuchu kryzysu nie 
zapowiadała niczym dalszego biegu wypadków. W latach 1994 -1996 Korea, In-
donezja i Tajlandia miały jedne z najwyższych wskaźników wzrostu PKB na 
poziomie od 7% do prawie 9%. Kryzys meksykański z 1994 r. czy zadłużenia z lat 
80. dotyczyły w pierwszym rzędzie sektora publicznego. Specyficzną cechą 
kryzysu azjatyckiego jest jego związek z sektorem prywatnym. 

W poszczególnych krajach Azji znaczenie czynników fundamentalnych i pa-
niki finansowej w powstaniu kryzysu było odmienne ze względu na ich różną 
sytuację polityczną, gospodarczą i finansową, jednakże pomimo różnic można 
wymienić wspólne problemy, jakie dotknęły te kraje: 

- utrata zaufania do stabilności rynków 
- silna deprecjacja walut 
- słabość systemów finansowych 
- nadmierne zadłużenie zagraniczne 
- brak przejrzystości w relacjach sektor prywatny - władze publiczne 
- niedostateczna informacja i kontrola. 

Przyczyny kryzysu w Tajlandii 

Tajlandia była pierwszym krajem azjatyckim, który odczuł konsekwencje utraty 
zaufania inwestorów. Od połowy 1996 r. gospodarka Tajlandii zaczęła przejawiać 
oznaki słabości. Było to osłabienie tempa wzrostu PKB, spadek eksportu i rezerw 
oficjalnych, trudności na rynku nieruchomości, załamanie giełdy, wzrost defi-
cytu publicznego. Spadek cen nieruchomości spowodował ogłoszenie niewy-
płacalności konglomeratu Samproslang Land. Na początku 1997 r. rząd podjął 
pewne środki zaradcze mające zapobiec pogorszeniu sytuacji sektora publicz-
nego, wzmocnić sektor finansowy i nieruchomości. Jednakże działania rządu nie 
przywróciły zaufania do rynku. Tempo wzrostu i inwestycji dalej słabło i pomi-
mo pomocy dla instytucji finansowych ich kondycja finansowa była zła. W tym 
stanie bath stał się przedmiotem ataku spekulacyjnego. Po ogłoszeniu wycofania 
gwarancji rządowych dla największej instytucji finansowej Finance One nastąpił 
gwałtowny odpływ kapitału. Wprowadzone zostały ograniczenia walutowe, co 
doprowadziło do wprowadzenia w lipcu 1997 r. kursu płynnego i dewaluacji 
w stosunku do dolara. Agencje ratingowe obniżyły swoją ocenę gospodarki Taj-
landii. (Moody's z A2 do A3 w kwietniu 19971 i do Bal w grudniu 1997r.). Zaburze-
nia walutowe w Tajlandii szybko rozprzestrzeniły się na pozostałe kraje regionu. 

Przyczyny kiyzysu w Indonezji 

Indonezja została wciągnięta do kręgu krajów objętych kryzysem pomimo 
wysokiego tempa wzrostu, umiarkowanej inflacji i niskiego deficytu budżetowego. 
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Szybki wzrost gospodarczy nie był powiązany ze zmianami struktury gospodar-
ki, która stała się podatna na negatywne wpływy zewnętrzne. Istniejące mono-
pole importowe i reglamentacja eksportu, słabość statystyk były powodem 
ograniczenia inwestycji zagranicznych. Napływ kapitału spekulacyjnego do 
nieprzygotowanego sektora bankowego spowodował upadek 16 banków. Sektor 
prywatny ze względu na dużą różnicę stóp procentowych finansował operacje 
krajowe tańszymi pożyczkami zagranicznymi. Kryzys zaufania, który wybuchł 
w lipcu, spowodował deprecjację waluty (rupia) i spadek kursu akcji. Spekulacja 
na zniżkę kursu zmusiła władze monetarne do upłynnienia kursu rupii, wzrostu 
stóp procentowych i kompresji wydatków. Pomimo przedsięwziętych reform nie 
obserwowano początkowo poprawy sytuacji. 

Kryzys w Korei 

Długi okres bardzo szybkiego wzrostu połączony z liberalizacją spowodował 
dużą wrażliwość gospodarki koreańskiej na załamanie gospodarcze. Wzrost 
mocy produkcyjnych był finansowany głównie kredytami bankowymi, co 
spowodowało wzrost wskaźnika długu do majątku w największych konglome-
ratach przemysłowych powyżej 500%; udział kredytów dla sektora prywatego 
w PKB wyniósł w 1996 r, 140%. Ta wrażliwość na załamanie tempa wzrostu roz-
ciągnęła się również na sektor finansowy. Spadek wpływów z eksportu w 1996 r. 
spowodował wzrost zadłużenia zagranicznego i uzależnił gospodarkę od napływu 
zagranicznych funduszy. Zwłaszcza sektor bankowy uzależnił się od między-
bankowych krótkoterminowych linii kredytowych. Presja na wona w pierwszej 
połowie 1997 r. spowodowała najpierw bankructwo licznych konglomeratów 
zwanych chaebola (zwłaszcza w sektorze stalowym i samochodowym), a następ-
nie kryzys przesunął się do sektora finansowego, gdzie zaczęła narastać suma 
złych kredytów. Spadek kursu akcji pogorszył stan aktywów i bilans banków, 
które nie przestrzegały ponadto norm prudencyjnych i miały małe doświadcze-
nie w zarządzaniu ryzykiem finansowym. 

Kryzys azjatycki uczy, że korzystne wskaźniki makroekonomiczne nie wy-
starczą do stabilnego wzrostu. Ważny jest także stopień zadłużenia podmiotów 
prywatnych i siła gospodarki w mikroskali. Sprawny mechanizm rynkowy wyma-
ga ponadto eliminacji protekcjonizmu, monopoli i korupcji. 

Skutki kryzysu 

Kryzys azjatycki dotknął większość krajów świata. Jednakże stopień tej dot-
kliwości nie jest jednakowy. O zróżnicowanych skutkach kryzysu dla wzrostu 
gospodarczego świadczą dane publikowane przez MFW. 

Wpływ kryzysu azjatyckiego na wzrost gospodarczy w 7 krajach3 wysoko 
uprzemysłowionych był stosunkowo niewysoki. Spadek realnego PKB wyniósł 
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w roku 1998 w stosunku do roku 1997 średnio tylko 0,5 pkt. procentowego. Je-
dynym wysoko uprzemysłowionym krajem, który wyraźnie odczuł skutki 
kryzysu, była Japonia. Jej tempo wzrostu spadło w roku 1997 poniżej 1%, a w 
roku 1998 nie było wzrostu, a nawet niewielki spadek PKB. Natomiast w Niem-
czech, Francji i Włoszech wystąpi stały niewysoki wzrost gospodarczy (0,3 pkt. 
procentowego rocznie w latach 1998-1999) 

Spadek realnego PKB w krajach rozwijających się w roku 1998 w stosunku do 
roku 1997 wyniósł średnio 1,7 pkt. procentowego, podczas gdy w roku 1997 odno-
towano spadek na poziomie tylko 0,8 pkt. procentowego. W poszczególnych gru-
pach krajów rozwijających się dynamika PKB jest bardzo zróżnicowana. 

Kraje Afryki po załamaniu się tempa wzrostu w roku 1997 (3,2%, gdy w 1996 r, 
5,5%) osiągnęły w 1998 r, najwyższy wśród krajów rozwijających się wzrost PKB, 
równy 4,6%. Spadkowy trend jest widoczny w krajach Środkowego Wschodu 
(4,9% w 1996 r„ 4,4% w roku 1997 i 3,3% w roku 1998). Natomiast kraje Ameryki 
Łacińskiej po przejściowym przyśpieszeniu tempa wzrostu w roku 1997 (5,0%), 
w roku 1998 uzyskały wzrost na poziomie 3,4%, czyli taki, jak w 1996 r, (3,5%). 
Kraje w okresie transformacji notują stałe niewysokie przyśpieszenie tempa wzros-
tu PKB (-0 ,1% w 1996 r„ 1,7% w 1997 r. i 2,9% w 1998 r.). W tej grupie tempo 
wzrostu krajów Europy Centralnej i Wschodniej jest wyższe niż Rosji. 
Ochłodzenie koniunktury wystąpiło w 1998 r. na Białorusi, Chorwacji, w Estonii, 
Polsce i Słowacji.4 W krajach Azji obserwuje się stały spadek tempa wzrostu (8,3% 
w 1996 r„ 6,7% w 1997 r. i 4,4% w roku 1998). 

Tabela 1 prezentuje kształtowanie się tempa wzrostu w azjatyckich krajach 
najbardziej dotkniętych kryzysem. 

Tabela 1. Kształtowanie się tempa wzrostu PKB w wybranych krajach w latach 1994-1998 

Kraj 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Korea 8,6 8,9 7,1 5,5 -0,8 4,1 
Indonezja 7,5 8,2 8,0 5,0 -5,0 1,0 
Tajlandia 8,8 8,7 5,5 -0,4 -3,1 3,0 
Malezja 9,2 9,5 8,2 7,5 2,5 4,0 
Filipiny 4,4 4,8 5,7 5,2 2,0 4,0 
Japonia 0,6 1,5 3,9 0,9 -0,0 1,3 

Źródło: Global Repercussion of the Asian Crisis and Other Issues, IMF 1998, s.24. 

Widać, że kraje dotknięte kryzysem nie odczuły w sposób identyczny spadku 
PKB. Najsilniej i najwcześniej odczuła spadek PKB Tajlandia (z 5,5% w 1996 r. do 
-0,4% w 1997 r.). 
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Pozostałe kraje w 1998 r. osłabiły dynamikę średnio o 3 punkty procentowe. 
Nastąpiło również poważne ograniczenie handlu międzynarodowego. Załamanie 
miało miejsce na rynku kapitałowym i walutowym. Miernikiem dotkliwości 
kryzysu walutowego jest stopień deprecjacji walut oraz odsetek utraconych 
rezerw. 
Tkbela 2. Zmiany kursu walutowego czerwiec 1997 - marzec 1998 

Kraj Wobec 
USD 

Wobec 
Jena 

Nominalny 
efektywny 

kurs" 

Nominalny 
efektywny 

kursb 

Realny 
efektywny 

kurs' 

Realny 
efektywny 

kursb 

Japonia -11,5 0,0 -2,4 5,3 -4,1 2,1 
Korea -39,0 -31,0 -35,3 -30,6 -30,3 -26,4 
Indonezja -73,9 -70,6 -71,4 -70,3 -63,2 -61,9 
Tajlandia -37,5 -29,4 -31,8 -29,8 -27,1 -25,3 

a IMF Direction of Trade Statistics, kurs ważony bilateralny i multilateralny, oparty na 
bazie lat 1988-90, b Information Notice System oparty na bazie lat 1994-19% 
Źródło: Global Repercussions..., op. cit., s. 38. 

Jeżeli porównamy stopień deprecjacji walut w omawianych krajach, to naj-
bardziej straciła na wartości indonezyjska rupia. Waluta Korei i Tajlandii 
zdeprecjonowała się na podobnym poziomie. Zresztą i w pozostałych krajach 
azjatyckich - w Malezji czy Filipinach stopień deprecjacji był zbliżony. Dwukrot-
nie mniejsze straty poniosła waluta Taiwanu i Singapuru, a waluta Hongkongu, 
jak również jen japoński uległy aprecjacji. 

Walutą, która najwcześniej się załamała, był bath tajlandzki. Już od początku 
1997r. wystapiła presja na walutę lajlandii spowodowana interwencjami na rynku 
kasowym i terminowym. W końcu lipca 1997 r, bath zdeprecjonował się o 25%, 
w tym czasie rupia indonezyjska została zdewaluowana o 9%, ringitt malezyjski 
o 4%, a peso filipińskie o 10%. Kolejna fala dewaluacji miała miejsce w sierpniu. 
Bath w stosunku do początku roku w końcu sierpnia stracił 42 %, rupia 37%, rin-
gitt 26% i peso 29%. Załamanie to było wynikiem prowadzonej miękkiej polityki 
monetarnej. Pierwsza reakcja władz monetarnych na spekulacyjną presję polegała 
na podniesieniu krajowych stóp procentowych, a następnie na wprowadzeniu 
ograniczeń walutowych w celu przeciwdziałania odpływowi kapitału. Kraje 
azjatyckie najpierw rozszerzały pasmo wahań kursowych, a następnie kolejno 
wprowadzały kursy płynne. 2 lipca 1997 r. upłynniony został kurs batha, 14 sierp-
nia kurs indonezyjskiej rupii a 16 grudnia kurs koreańskiego wona (patrz Aneks). 
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Rola Japonii 

Japonia oskarżana jest przez ekonomistów amerykańskich o przeciąganie 
kryzysu na rynkach wschodnich. Powodem skarg amerykańskich ekonomistów 
jest nadwyżka na rachunku bieżącym Japonii, która w 1998 r. stanowiła aż 115 mld 
USD, gdy w tym czasie USA miały deficyt na rachunku bieżącym równy 200 mld 
USD. Nadwyżka ta wynika z malejącego importu japońskiego przy braku 
przeciwdziałań ze strony rządu Japonii. Import Japonii zmniejszył się w roku 1997 
0 0,1%, a w roku 1998 przewiduje się spadek o 4,8%. Dopiero w roku 1999 
zakładany jest 1,3 -procentowy wzrost.5 

MFW w opublikowanym raporcie ocenia, że w rozpoczętym 1 kwietnia roku 
sprawozdawczym 1998 Japonia osiągnie co najwyżej wzrost zerowy, natomiast 
prognozy OECD zakładały spadek PKB o 0,3%. Te pesymistyczne przewidywa-
nia były odrzucane przez rząd Japonii, który szacował, że uzyskany zostanie 
1,9-procentowy wzrost PKB.6 

Dlaczego Japonia odczuła skutki kryzysu na rynkach azjatyckich? Złożyło się 
na to kilka przyczyn. Z jednej strony istniał silny związek gospodarki Japonii 
z krajami regionu, z drugiej - wewnętrzne czynniki gospodarcze nałożyły się na 
bodźce zewnętrzne. Eksport Japonii do krajów najbardziej dotkniętych kryzy-
sem stanowił blisko 20% całego eksportu i pomimo wzrostu eksportu do USA 
1 Europy nie nastąpiła rekompensata zamówień dla japońskich producentów. 
Spowodowało to wzrost bezrobocia. Wzrost stóp podatków pośrednich i bez-
pośrednich od 1 kwietnia 1997 r. oraz obcięcie wydatków budżetowych spowo-
dowało co prawda zredukowanie strukturalnego deficytu sektora publicznego, 
ale wywołało spadek popytu wewnętrznego. Spadek rentowności bonów skar-
bowych i ograniczenie kredytów bankowych zachwiał systemem bankowym, do 
czego przyczyniły się dodatkowo negatywne stopy procentowe. 

Wiele czynników złożyło się na słabość systemu bankowego w Japonii. 
Najważniejszy to nadmierne kredyty udzielone w okresie boomu gospodarczego, 
które pogorszyły wskaźnik kapitału i zredukowały zdolności kredytowe banków. 
Spadek kursów akcji wywołany kryzysem azjatyckim przyczynił się również do 
pogorszenia sytuacji banków. Nie bez znaczenia był także spadek cen terenów 
wywołany silnym wzrostem stóp procentowych w 1990 r. Trzecią grupą czynni-
ków ograniczających rozmiar kredytów były reformy bankowe wprowadzane 
od 1996 r. Reformy te miały na celu wzrost konkurencyjności bantów oraz do-
stosowanie do standardów ostrożnościowych w zakresie udzielania kredytów. 
Od kwietnia 1998 r. weszły w życie zarządzenia dotyczące systematycznej oceny 
jakości aktywów bankowych oraz zasad i instrumentów, jakie będą stosowane 
w sytuacji nie spełniania przyjętych norm. Parlament Japonii w październiku 1998 r. 
zatwierdził pakiet ustaw, które mają dopomóc bankom posiadającym złe kredyty. 
Wielkość złych długów banków sięgała 650 mld USD.7 Banki na skraju bankruc-
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twa zostaną upaństwowione, a następnie sprzedane bankom będącym w dobrej 
kondycji i mogącym liczyć na pomoc państwa. Dokonane zostaną zmiany w struk-
turze instytucjonalnej. Banki nie będą podlegać Ministerstwu Finansów, ale 
niezależnemu organowi rządowemu, który będzie prowadził nadzór nad syste-
mem bankowym. Drugi pakiet ustaw przewiduje możliwość konsolidacji banków, 
ich restrukturyzacji lub też odsprzedaży cudzoziemcom. Wszystkie największe 
banki japońskie w marcu 1998 r. podwyższyły swoje kapitały. Reforma banków 
japońskich będzie poważnym krokiem w uzdrowieniu rynków azjatyckich. Pod-
stawowe wskaźniki ekonomiczne dla Japonii przedstawione są w tabeli 3. Widać 
wyraźnie rozbieżności w szacunkach co do poziomu wzrostu i inflacji. Pierwotne 
szacunki (w kolumnach a) są bardziej optymistyczne niż późniejsze przewidy-
wania (w kolumnach b) co do wzrostu i deficytu sektora publicznego w Japonii. 
Natomiast wskaźniki odnoszące się do stopy bezrobocia i obrotów bieżących nie 
zmieniły się w przewidywaniach. 

Tabela 3. Podstawowe wskaźniki gospodarki Japonii 

Wyszczególnienie 1996 1997 1998" 1999" 1998b 1999b 

PKB 3,9 0,8 1,5 1,4 -2,9 -0.2 
Ceny konsumpcyjne 0,1 1,7 1,2 1,4 0,6 0,4 
Stopa bezrobocia 3,4 3,4 4,3 4,8 4,2 4,8 
Saldo obrotów bieżących 

w % PKB 1,4 2,3 3,2 3,5 3,2 3,3 
Saldo obrotów bieżących 

w mld USD _ 108 115 130 _ 

Deficyt sektora publicznego 
w % PKB -4,3 -3,1 -3,5 -3,3 -6,8 -7,5 

Dynamika importu w % - -0,1 -4,8 1,3 -

"Przewidywania z czerwca 1998 r., bSzacunki z lutego 1999 r. 
Źródło: Analyse mensuelle de la situation économique, Société Generale, Fevrier 1999, 
s.10. 

Rozmiary pomocy i jej uwarunkowanie 

Ogromny zasięg kryzysu azjatyckiego spowodował, że pomoc międzynaro-
dowych organizacji finansowych przybrała o wiele większy wymiar niż w czasie 
kryzysu meksykańskiego. Najbardziej liczącą się instytucją finansową niosącą 
pomoc zagrożonym krajom jest MFW 

Misją MFW jest między innymi utrzymywanie stabilizacji międzynarodowego 
systemu finansowego, rozwój wolnego handlu, znoszenie ograniczeń waluto-
wych. Misja ta implikuje zaangażowanie MFW w kolejne kryzysy, i te, które miały 
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miejsce wcześniej, i te w latach 90. Trzeba tu zwrócić uwagę na ograniczenia, jakie 
tkwią w możliwości niesienia pomocy przez MFW Ograniczenia te są dwoja-
kiego rodzaju: 

• Ograniczenia statutowe, które wiążą się z uruchomionymi już celowymi 
ułatwieniami kredytowymi, nie przewidującymi kredytowania celów nie zawar-
tych w istniejących formach pomocy. Ustanowienie nowych ułatwień wymaga 
uruchomienia odpowiedniej czasochłonnej procedury. 

• Ograniczenia finansowe, które wiążą się z niedostatkiem zasobów własnych 
na sprostanie wszystkim kryzysom. 

Brak funduszy powoduje, że MFW zachęca międzynarodowe instytucje finan-
sowe i banki prywatne do uczestnictwa w łagodzeniu skutków kryzysu i finan-
sowaniu reform. 

Trzem najbardziej dotkniętym kryzysem azjatyckim krajom: Korei, Indonezji 
i Tajlandi została przekazana znaczna pomoc finansowa. W roku 1997 zostały pod 
egidą MFW zorganizowane międzynarodowe montaże pomocowe dla tych 
krajów. W sierpniu 1997 r. na rzecz Tajlandii, w listopadzie dla Indonezji i w grud-
niu dla Korei. Tabela 4 przedstawia rozmiary pomocy przyznanej tym krajom przez 
instytucje międzynarodowe i kraje uprzemysłowione. W grudniu 1997 r, MFW 
utworzył nowe ułatwienie kredytowe (facilite de reserve supplémentaire FSR) 
adresowane do krajów, które mają trudności w zrównoważeniu bilansu 
płatniczego ze względu na spadek zaufania rynku, co wpłynęło na zmniejszenie 
ich rezerw. Pierwszym krajem, który skorzystał z tego ułatwienia, była Korea. 

Kraje azjatyckie zwracały się do MFW o pomoc w różnych stadiach kryzysu, 
co oznacza niejednakową ocenę powagi sytuacji przez władze tych krajów. 
Tajlandia za sygnał do udania się do MFW po kredyty uznała wyczerpanie się 
rezerw banku centralnego. Sytuacja Korei w momencie podjęcia tej decyzji była 
o wiele gorsza niż Tajlandii. Natomiast Indonezja wystąpiła o pomoc w fazie 
poprzedzającej kryzys, po wprowadzeniu reform. 

Globalna kwota pomocy na rzecz tych trzech krajów sięga astronomicznej 
kwoty 117,7 mld USD, z czego 30% stanowią fundusze oferowane przez MFW, 
aż 47% to pomoc bilateralna, a 23% - pomoc innych organizacji międzynaro-
dowych. Udział pomocy MFW, chociaż nie najwyższy, stanowi gwarancję skute-
czności pomocy, a jednocześnie świadczy o sile perswazji MFW wobec innych 
uczestników montażu. 

W montażu dla Tajlandii, który był pierwszym na tę skalę (17,2 mld USD), do 
głównych kredytodawców oficjalnych należy zaliczyć: MFW - z kwotą 3,9 mld 
USD, Bank Światowy, który zaoferował kredyt w wysokości 1,5 mld USD, Azjaty-
cki Bank Rozwoju -1 ,2 mld USD. Natomiast wśród krajów udzielających pomocy 
wyróżnić trzeba Japonię, która przyznała 4 mld USD oraz Australię, Hongkong, 
Malezję, Chiny i Singapur, które udzieliły po 1 mld kredytu. Kredyt po 0,5 mld 
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USD został przyznany przez kraje dotknięte później również kryzysem, chodzi 
tu o Indonezję i Koreę Płd.8 Pomoc finansowa skierowana na rzecz Tajlandii przez 
MFW stanowiła 505% kwoty udziałowej (573,9 min SDR, czyli 780 min USD) 
i była uwarunkowana koniecznością przeprowadzenia reform. 
Tabela 4. Zaangażowanie międzynarodowych instytucji finansowych z tytułu kryzysu 

azjatyckiego, w mld USD 

Kraj MFW BŚ, ABR Bilateralna Razem Wypłaty 
przez MFW* 

Korea 20,9 14,0 23,3 58,2 18,0 
Indonezja 11,2 10,0 21,1 42,3 6,0 
Tajlandia 4,0 2,7 10,5 17,2 2,8 

Razem 36,1 26,7 54,9 117,7 26,8 

MFK - Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 
BŚ - Bank Światowy, 
ABR - Azjatycki Bank Rozwoju. 

a Stan na dzień 28 sierpnia 1998. 

Źródło: „Biulletin FMI" 1998, Nol7. 

Tabela 5. Wskaźniki ekonomiczne Tajlandii 

Wyszczególnienie 1994 1996 1997» 1998" 

Wzrost realny PKB w % 8,9 6,4 2,5 3,5 
Ceny konsumpcyjne w % 5,3 4,8 9,5 5,0 
Saldo sektora publicznego 
w % PKB 1,8 2,2 -1,6 1,0 
Saldo bieżących operacji 
zagranicznych w % PKB -5,6 -7,9 -5,0 -3,0 
Rezerwy oficjalne brutto 6,8 6,6 4,2 4,4 

"Założenia programu. 
Źródło: „Bulletin FMI" 22 September 1997, s. 285. 

Program dostosowawczy zakładał redukcję deficytu bilansu obrotów bieżących 
do 3% w 1998 r,, rekonstrukcję rezerw oficjalnych Banku Tajlandii, redukcję defi-
cytu publicznego. W tym celu podatek VAT miał wzrosnąć z 7 do 10%, konieczne 
były też cięcia budżetowe. Ważnym elementem programu była konsolidacja sek-
tora finansowego i przyciągnięcie kapitału zagranicznego. Na początku 1998 r. 
zaczęły być widoczne pierwsze oznaki zahamowania kryzysu i stabilizacji gospo-
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darki. Deprecjacja batha została osłabiona, rynek kapitałowy zaczął się ożywiać, 
zniesiono ograniczenia walutowe nałożone w maju 1997 r,, uległ poprawie sys-
tem podatkowy. 

Indonezja otrzymała 5 listopada 1997 r, pomoc zorganizowaną przez MFW, 
która była ponad dwukrotnie wyższa niż dla Tajlandii (w sumie 42,3 mld USD). 
Z tej kwoty MFW przyznał początkowo 10 mld USD, a następnie, w lipcu 1998 r, 
dodatkowo 1,3 mld USD. Bank Światowy przyznał 4,5 mld USD, Azjatycki Bank 
Rozwoju 3,5 mld USD. Bilateralna pomoc wyniosła około 21,1 mld USD.9 Promesa 
kredytowa MFW (7,3 mld SDR równe 10 mld USD) była przyznana na 3 lata. 
Pomoc ta stanowiła 490% kwoty udziałowej Indonezji (1,5 mld SDR, czyli 2,lmld 
USD). W pierwszym roku wypłacono 3 mld USD, następna transza miała być 
dostępna po 15 marca 1998 r. 

Warunkiem otrzymania pomocy była realizacja programu dostosowawczego. 
Założenia programu przewidywały ograniczenie spadku dynamiki PKB, ograni-
czenie deficytu budżetowego do 2% PKB, utrzymanie oficjalnych rezerw walu-
towych na poziomie 5 miesięcy importu, stabilizację rynku walutowego, wyrów-
nanie salda bilansu obrotów bieżących bilansu płatniczego. Aby zrealizować te 
cele, Indonezja musiała dokonać cięć budżetowych, stosować rygorystyczną 
politykę pienieżną oraz dokonać restrukturyzacji sektora finansowego. Reforma 
instytucji finansowych polegała na zamknięciu 16 banków oraz sformułowaniu 
planu uzdrowienia pozostałych instytucji finansowych. Plan ten był przygoto-
wany przy pomocy technicznej MFW, Banku Światowego oraz Azjatyckiego Banku 
Rozwoju. 

W maju 1998 r. stopa inflacji była wyższa niż zakładano w programach napraw-
czych. Na rynku walutowym, który jest podstawowym czynnikiem tworzącym 
zaufanie, w dalszym ciągu panowała niepewność, co spowodowało, że rozważano 
przedłużenie okresu stosowania programu dostosowawczego oraz opracowano 
nowy program, w wyniku czego 24 czerwca 1998 r. zawarte zostało nowe poro-
zumienie z MFW. Memorandum przewiduje spadek aktywności gospodarczej 
o około 10 -15%, spadek inflacji o 80% i ograniczenie deficytu budżetowego do 
8,5% PKB w latach 1988-89. 

Na poparcie tego programu została zorganizowana dodatkowa pomoc finan-
sowa ze źródeł bilateralnych i wielostronnych w wysokości 4 - 6 mld USD.10 

Indonezja otrzymała 25 sierpnia 1998 r od MFW rozszerzone ułatwienia kredy-
towe Extended Fund Facility (EFF) w wysokości 4,7 mld SDR (6,2 mld USD) na 
rządowy program przywracania równowagi gospodarczej. Ułatwienia te zastąpią 
przyznaną poprzednio promesę kredytową w wysokości 3,7 mld SDR 
(4,9 mld USD). Wydłużenie okresu spłaty tych kredytów ułatwi wprowadzanie 
w życie reform. 
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Tabela 6. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne Indonezji 

Wyszczególnienie 1995/96 1996/97 1997/98" 1998/99» 

Wzrost realny PKB w % 8,2 8,0 5,0 3,0 
Ceny konsumpcyjne w % 9,0 6,6 10,0 9,0 
Saldo operacji administracji 
centralnej w % PKB 0,9 1,2 0,8 1,0 
Saldo bieżących operacji 
zagranicznych w % PKB -3,3 -3,3 -2,7 -2,2 
Rezerwy oficjalne brutto 

5,0 5,9 5,9 5,2 

"Według programu dostosowawczego. 

Źródło: „Biulletin FMI" 24 novembre 1997. 

W pomocy na rzecz Korei Płd. uczestniczył obok MFW, który na jej rzecz 
zaangażował się na kwotę 21 mld USD, Bank Światowy z sumą 10 mld USD oraz 
Azjatycki Bank Rozwoju z kwotą 4 mld USD. Kraje uprzemysłowione zaoferowały 
na rzecz Korei pomoc w wysokości 23,3 mld USD." 

MFW przyznał Korei 3-letnią promesę kredytową na poparcie programu 
dostosowawczego w ramach mechanizmu pilnego finansowania utworzonego 
w 1995 r Pomoc ta udzielona została z zastosowaniem przyśpieszonych proce-
dur. Kwota przyznana Korei stanowi 1939 % jej kwoty udziałowej, która wynosi 
799,6 min. SDR (czyli 1,1 mld USD). Warunkiem udzielenia pomocy była realiza-
cja programu dostosowawczego. 

Celem programu było stworzenie warunków do przywrócenia zaufania do 
gospodarki Korei, ograniczenie spadku dynamiki PKB, ograniczenie inflacji do 
5%, utrzymanie rezerw międzynarodowych na poziomie wyższym niż 2 miesiące 
importu, redukcja deficytu zagranicznego. Ważnym elementem programu była 
restrukturyzacja i wzrost kapitału sektora finansowgo, lepsza jego kontrola i przej-
rzystość. W celu wzmocnienia sektora finansowego zawieszono działalność 
9 banków, które nie były wypłacalne, natomiast bankom, które nie posiadały planu 
restrukturyzacji, zostały cofnięte licencje. Pozostałe banki nie spełniające wy-
mogów Komitetu Bazylejskiego zostały poddane procedurze dokapitalizacji, 
tworzenia fuzji z instytucjami zagranicznymi lub krajowymi oraz wykupom. Pro-
cedury te spowodowały straty u akcjonariuszy. Rządowe gwarancje depozytów 
bankowych zostaną do 2000 r, zastąpione systemem ubezpieczeń depozytów 
ochraniających drobnych depozytariuszy i finansowanych przez sektor finansowy. 

Władze monetarne zobowiązały się do zaostrzenia polityki monetarnej (wzrost 
stóp procentowych) w celu przywrócenia równowagi na rynku wewnętrznym 
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zachwianej przez deprecjację wona. Rozszerzony został margines fluktuacji wona 
z + / - 2 , 2 5 % d o + / -10%, a następnie, po przyznaniu promesy kredytowej przez 
MFW, won został upłynniony. 

Po otrzymaniu pomocy kredytowej Korea Płd. drastycznie ograniczyła wy-
datki budżetowe, co doprowadziło do realizacji założonych w programie dos-
tosowawczym wskaźników ekonomicznych, o czym poinformował z zadowo-
leniem M. Camdessus na wiosennym spotkaniu MFW i Banku Światowego, które 
odbyło się 14 kwietnia 1998 r. w Waszyngtonie. Założenia programu dostosowaw-
czego przedstawione są w poniższej tabeli. Jak widać z danych przedstawionych 
wcześniej, założenia dotyczące tempa wzrostu PKB nie zostaną zrealizowane, co 
świadczy o trudnościach w przezwyciężaniu kryzysu. 

Tabela 7. Wskaźniki gospodarcze Korei 

Wyszczególnienie 1995 1996 1997 19981 

Wzrost PKB realny w % 8,9 7,1 6,0 2,5 
Ceny konsumpcyjne w % 4,7 4,9 4,2 5,2 
Saldo operacji admininistracji 
centralnej w mld USD 0,3 0,3 -0,5 0,2 
Saldo operacji bieżących 
w% PKB -8,9 -23,7 -13,8 -2,3 
Zadłużenie zagraniczne 
w %PKB 78,4 104,7 101,5 126,8 

a Założenia programu dostosowawczego. 
Źródło: „Bulletin FMI" 22 decembre 1997. 

Podsumowywując działania prowadzone w tych trzech krajach, należy wy-
mienić szereg podjętych natychmiastowych decyzji mających zatrzymać rozwój 
kryzysu oraz odbudować zaufanie: 

- wprowadzenie systemu kursu giętkiego 
- wprowadzenie restrykcyjnej polityki monetarnej w celu osłabienia presji na 

bilans płatniczy 
- usunięcie słabości sektora finansowego (rekapitalizacja banków, zamykanie 

banków) 
- usunięcie przeszkód wzrostu (monopole, restrykcje handlowe) 
- zachęcanie do napływu kapitału zagranicznego 
- uzdrowienie polityki budżetowej. 
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Reformy miały doprowadzić do wzrostu efektywności rynku i zerwania 
związków między władzą a środowiskiem gospodarczym. Liberalizacja rynku 
kapitałowego, przejrzystość informacji dotyczących finansów publicznych, sys-
temu bankowego i przedsiębiorstw była również przedmiotem reform. 

Oprócz tego zostały podjęte przez MFW działania dodatkowe. 
Pierwsza grupa działań dotyczy ułatwień w dostępie do bezpośredniego fi-

nansowania z zasobów MFW Należą do niej takie rozwiązania, jak uruchomienie 
przyśpieszonych procedur w ramach nagłego mechanizmu finansowania, aby 
okres aprobaty i dostęp do zasobów lepiej dostosować do wyjątkowych potrzeb 
krajów członkowskich. Tu wymienić też trzeba utworzenie w grudniu 1997 r. do-
datkowego rezerwowego ułatwienia kredytowego (FRS)12 na finansowanie defi-
cytów bilansów płatniczych, które występują jako skutek strat związanych 
z kryzysowym załamaniem się rynku. Przejawia się to w presji na rachunek 
kapitałowy i stan rezerw. 

Druga grupa działań ma na celu koordynację i zwiększenie pomocy skiero-
wanej do krajów dotkniętych kryzysemj>rzez inne organizacje. Koordynacja doty-
czy współpracy między MFW, Bankiem Światowym, Azjatyckim Bankiem Rozwoju 
oraz pomocy bilateralnej. W miarę potrzeby są inicjowane przez MFW spotkania 
między bankami międzynarodowymi i krajami dłużniczymi w celu rozwiazania 
problemów finansowania sektora prywatnego znajdującego się w centrum 
kryzysu. 

Trzecia grupa działań ma na celu upowszechnienie realizowanych reform. 
Inspirowany jest przez MFW dialog między spółkami cywilnymi, syndykata-

mi, prasą w celu upowszechnienia założeń programów reform podejmowanych 
w krajach dotkniętych kryzysem. Niektóre kraje, między innymi Korea, Indone-
zja i Tajlandia, umieściły swoje listy intencyjne zawierajace program reform w sie-
ci internetu MFW 

Oprócz pomocy międzynarodowych organizacji finansowych należy pod-
kreślić rozwój współpracy banków centralnych krajów zagrożonych kryzysem. 
W listopadzie 1997 r, odbył się Executives Meeting of East Asia Pacific Central 
Banks. Współpraca ta obejmuje 5 dziedzin: 

- wymianę informacji 
- pomoc kapitałową 
- rozwój infrastruktury rynku 
- kontrolę bankową i reglamentację finansową 
- konsultacje co do prowadzonej polityki.13 

Współpraca banków azjatyckich wpisana jest w kontekst międzynarodowy, 
gdyż biorą one udział w międzynarodowych montażach finansowych z uczest-
nictwem krajów uprzemysłowionych i instytucji międzynarodowych. 
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Rezultaty przekazanej pomocy i podjętych reform są niejednakowe i dys-
kusyjne. Ogólnie można stwierdzić, że zasięg i głębokość kryzysu byłaby większa 
bez interwencji organizacji finansowych. Pomoc tych organizacji dla krajów 
azjatyckich, podobnie jak w przypadku kryzysu meksykańskiego, pozwoliła na 
zahamowanie spirali kryzysu i jego niekorzystnych skutków dla gospodarki świa-
towej. Z drugiej strony uważa się, że pomoc osłabia odpowiedzialność rządów 
za prowadzoną politykę i że wytwarza się przekonanie, iż pomoc stanie się regułą. 

Wnioski płynące z kryzysu dla międzynarodowych organizacji finan-
sowych 

Globalizacja rynków finansowych prowadząca do globalizacji kryzysów fi-
nansowych zakłada konieczność podejmowania akcji naprawczych w skali glo-
balnej. W naturalny sposób do tej akcji włączają się organizacje międzynaro-
dowe o wymiarze globalnym, jak MFW i Bank Światowy. Organizacje te powstały 
w okresie, kiedy globalizacja nie była tak zaawansowana jak obecnie i struktura 
oraz procedury i fundusze tych instytucji, pomimo różnych dokonywanych ko-
rekt, nie są dostosowane do tak szerokiego działania. 

Kryzys ujawnił niedoskonałości tych struktur i procedur i wywołał dyskusję 
nad potrzebą reformy nie tylko tych instytucji i metod ich działania - nie dos-
tosowanych do regionalnych potrzeb kontynentów dotkniętych kryzysem, ale 
również międzynarodowego systemu walutowego. Podkreśla się w związku z tym 
potrzebę większej regionalizacji zarządzania pomocą finansową i większej odpo-
wiedzialności państw biorących udział w kryzysie za programy naprawcze i re-
formowanie swych gospodarek. 

Z przebiegu kryzysu płynie szereg wniosków, które wskazują na konieczność 
podjęcia pewnych działań dotyczących:14 

- konsolidacji architektury międzynarodowego systemu finansowego dla 
ograniczenia częstości i siły kryzysów 

- skuteczniejszego nadzoru polityki i praktyki gospodarczej krajów dzięki 
szerszemu upowszechnianiu integralnych danych gospodarczych i finanso-
wych 

- reformy systemu finansowego, zwłaszcza w zakresie reglamentacji i kontroli 
przestrzgania norm ostrożnościowych 

- uporządkowania etapów liberalizacji przepływów kapitału 
- promocji nadzoru regionalnego 
- pobudzania dobrego zarządzania publicznego w skali światowej i walki 

z korupcją15 

- wzmocnienia mechanizmów rozwiązywania problemu zadłużenia, szcze-
gólnie poprawienie prawa upadłościowego w skali narodowej. 
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Działania te wymagają uruchomienia niezbędnych środków MFW uzupeł-
nionych kredytami bilateralnymi i pomocą wielostronną. 

Oprócz tych postulatów, dotyczących poprawy działania w wymienionionych 
dziedzinach, podnoszą się głosy krytyki pod adresem międzynarodowych orga-
nizacji finansowych. Chodzi tu o propagowanie zbyt szybkiej liberalizacji prze-
pływów kapitału w stosunku do stopnia rozwoju krajów Azji, co wpłynęło na 
wystąpienie kryzysu. Jak również o nieskuteczność organizowanej pomocy 
z uwagi na uwalnianie rządów od konsekwencji prowadzonej polityki i przeno-
szenia tej odpowiedzialności na instytucje świadczące pomoc. 

Międzynarodowe organizacje finansowe krytykowane są również za brak 
przygotowania technicznego do tak szeroko zakrojonych akcji. J. Sachs w tygod-
niku „The Economist"16 przedstawia plan zorganizowania szczytu państw G-16. 
Byłaby to grupa 8 państw wysoko uprzemysłowionych oraz 8 państw rozwi-
jających się z Brazylią, Koreą Płd. i RPA. Szczyt ten powinien zająć się reformą 
systemu przekazywania pomocy finansowej. Działań tych nie należy dokonywać 
poprzez kanały i misje MFW, ale powinno się je scedować na organizacje regio-
nalne, które miałyby same zadecydować o zasadach i trybie rozdzielania pomocy. 
Interesująca jest również francuska dwunastopunktowa propozycja działań 
mających spowodować uprzedzenie kryzysu finansowego. Składa się z dwóch 
części. W pierwszej zreferowane są zadania, jakie powinna podjąć Europa dla 
utrzymania światowego wzrostu, w drugiej zreferowane są założenia nowego 
Bretton Woods. Wzrost wagi ekonomicznej zjednoczonej Europy,odpowiadającej 
Stanom Zjednoczonym, nakłada na Europę większą odpowiedzialność za stan 
gospodarki światowej i kryzysy finansowe. Europa powinna podjąć działania 
dotyczące:17 

1) ścisłej koordynacji polityki gospodarczej w Europie zwłaszcza w ramach 
Euro 11, aby podtrzymać wzrost gospodarczy; 

2) ścisłej koordynacji działań Europy i Stanów Zjednoczonych oraz interwencji 
politycznych wobec Japonii; 

3) zabiegów europejskich wobec władz amerykańskich dotyczących szybszej 
ratyfikacji wzrostu kwot udziałowych MFW; 

4) rozszerzenia strefy stabilizacji walutowej euro na inne kraje Unii i kraje 
kandydujące, dla których euro powinno stać się użytecznym punktem odniesienia, 

5) ośmielenia reform w Rosji via MFW; 
Natomiast następne siedem punktów dotyczy reformy międzynarodowego 

systemu walutowego: 
6) utworzenia rządu politycznego MFW, zatwierdzającego przez głosowanie 

kieruki strategiczne; przekształcenia komitetu tymczasowego w Radę, aby mógł 
stać się on autentycznym organem decyzyjnym; uwzględnienia konsekwencji 
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socjalnych planów dostosowawczych - Bank Światowy ma w tej dziedzinie rolę 
istotną; 

7) rozwoju dialogu między krajami uprzemysłowionymi i krajami wscho-
dzącymi; 

8) polepszenia nadzoru ostrożnościowego instytucji finansowych, respekto-
wania zasad międzynarodowych przez centra off skore; 

9) otwarcia rynków kapitałowych krajów wschodzących w sposób szybszy 
i bardziej uporządkowany; w razie możliwej niestabilności powinna istnieć 
możliwość ucieczki do „klauzuli bezpieczeństwa" w porozumieniu z MFW; 

10) dostosowania działań Klubu Paryskiego do szczególnej sytuacji krajów 
„wschodzących"; utrzymanie w krajach najbogatszych strumienia pomocy pub-
licznej na rzecz rozwoju; 

11) zaangażowania sektora prywatnego do rozwiązywania kryzysów obok 
MFW i Klubu Paryskiego; 

12) funkcji euro, które powinno służyć utrzymaniu międzynarodowej stabil-
ności monetarnej przez koordynację polityk makroekonomicznych i kursowych. 

Z wymienionych wyżej 12 punktów francuskiej propozycji wynika wyraźnie, 
że nie ma jednego leku na kryzys i że działania uprzedzające powstanie kryzysu 
muszą być kompleksowe, a także iż niezbędna jest współpraca wszystkich insty-
tucji, zarówno na szczeblu narodowym, jak i globalnym. 
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ANEKS. Chronologia kryzysu 

Data Wydarzenia 

1997 

15.05 Fb presji na batha Tajlandia wprowadza ograniczenia walutowe. 

02.07 Upłynnienie batha. Wystąpienie presji na peso, ringgita i rupię. 

11.07 Rozszerzenie (niesprecyzowane) pasma wahań peso filipińskiego oraz 
rupii z 8 do 12%. 

Koniec lipca Spadek kursu ringgita o 4,8%. 

Sierpień Szczytowy poziom cen akcji w Hongkongu ( 07.08) i Tajwanie (26.08). 

14.08 Upłynnienie indonezyjskiej rupii. 

20.08 MFW przyznaje promesę kredytową dla lajlandii (3,9 mld USD). 

17.10 Zaprzestanie interwencji na rzecz dolara tajwańskiego, spadek kursu 
o 6%. Wzrost presji na dolara Hongkongu i akcje na giełdzie. 

17-23.10 Turbulencje na rynku w Hongkongu. Indeks Hang Seng spadł o 23%. 
Presja na koreańskiego wona. 

27.10 7-procentowy spadek kursu akcji w USA. Silny spadek na giełdzie 
w Ameryce Łacińskiej. 

28.10 23-procentowy spadek cen akcji w Rosji. 

31.10 PD silnej presji na reala Bank Centralny Brazylii podwoił bankową 
stopę interwencyjną do 43%. 

05.11 MFW przyznał Indonezji promesę kredytową (10,1 mld USD), z czego 
3 mld do natychmiastowego wykorzystania. 

10.11 Wzrost stopy procentowej o 7 punktów procentowych w Rosji. 
Rozszerzenie pasma wahań z + / - 5 % do +/-15%. 

20.11 Rozszerzenie pasma wahań koreańskiego wona z + / - 2,25% do +/-10% 

21.11 Korea zwraca się do MFW o promesę kredytową. 

04.12 MFW przyznaje Korei promesę w wysokości 21 mld USD na 3 lata. 
Natychmiast wypłacono 5,6 mld USD. 
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16.12 
1998 
29.01 

Upłynnienie koreańskiego wona. 16.12 
1998 
29.01 Umowa między Koreą i zagranicznymi wierzycielami o konwersji 24 

mld krótkoterminowego zadłużenia na zadłużenie rządowe gwaran-
towane o zmiennej stopie procentowej 21/4-23/4 punktów procento-
wych powyżej 6-miesięcznego LIBOR. 

09-10.02 Indonezja planuje utworzenie currency board" w opozycji do MFW 
i licznych rządowych kredytodawców, którzy grożą wycofaniem 
pomocy finansowej. 

04.03 W czasie drugiego przeglądu programu Tajlandii MFW złagodził 
niektóre cele i przyznał wypłatę drugiej transzy. 

20.07 Przyznanie pomocy dla Rosji w wysokości 11,2 mld USD (8,5 mld SDR) 
na realizację reform. 

17.08 Komunikat rządu i banku centralnego Rosji dotyczący ustalenia 
nowego pasma wahań rubla ( od 6 do 9,5 rubla za USD) oraz restruktu-
ryzacji zadłużenia. 

25.08 Przyznanie Indonezji nowej transzy kredytowej 1 mld USD (734 min 
SDR) oraz rozszerzonej promesy kredytowej 6,2 mld USD (4,7 mld SDR) 
z wydłużonym okresem spłaty. 

Źródło: BIS Annual Report 1998, s.131; „FMI Bulletin" 7 Septembre 1998. 

INTERNATIONAL FINANCIAL ORGANISATIONS 
AND THE ASIAN CRISIS 

(Summary) 

The aim of this treatise is to attempt to assess the Asian financial crisis from the 
point of view of international financial organisations, on the basis of an analysis 
of empirical data with a high degree of aggregation, published by the IMF, for the 
countries most affected by the crisis: Korea, Indonesia, Thailand, and Japan. 

The basis of the analysis is the assertion that globalisation of markets leads to 
globalisation of crises and consequently globalisation of interventions, controls, 
and corrective actions that have to be taken by international financial organisa-
tions such as the IMF and the World Bank. This text also attempts to answer some 
questions about the causes and effects of the crisis, and the magnitude and effec-
tiveness of the help from the international financial organisations. 


