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<p style="text-align: justify;"><em>Tekst powsta� w ramach projektu ?Sympozium: Unia
Europejska, euro i ekonomiczny kryzys: wsp�ne interesy Polski i Czech w kontek�cie polskiej
prezydencji w UE?, wspartego przez Forum Czesko-Polskie, a organizowanego przez Centrum
pro studium demokracie a kultury� z Brna (<a href="http://www.cdk.cz">www.cdk.cz</a>, <a
href="http://www.revuepolitika.cz">www.revuepolitika.cz</a>) przy wsp�racy O�rodka My�li
Politycznej.</em></p> <p style="text-align: justify;">�</p> <p style="text-align:
justify;"><strong>I. </strong><strong>Kilka uwag o naturze globalnego kryzysu
finansowego</strong></p> <ol style="text-align: justify;"> </ol> <p style="text-align:
justify;">�</p> <p style="text-align: justify;">Kryzysy finansowe nie s� w rozwoju
gospodarczym niczym nowym. Pojawia�y si�wielokrotnie (poprzedni ?azjatycki? zdarzy�
si�w roku 1997) i, do czasu obecnego kryzysu, ��czy�y je dwie cechy: mia�y przede
wszystkim wymiar regionalny a impulsem do ich pojawienia si�by�y zdarzenia w pa�twach
ni�ej rozwini�ych (rozlewa�y si�na �wiat z Meksyku, Argentyny, Tajlandii czy Korei
Po�udniowej).</p> <p style="text-align: justify;">Tym razem kryzys zapocz�tkowany zosta�
przez wysokorozwini�� gospodark�Stan� Zjednoczonych. Jego pod�o�em sta�y
si�g��okie p�ni�ia strukturalne w ameryka�kiej gospodarce przejawiaj�ce si� w relacjach
zewn�rznych, wielkim deficytem w bilansie handlowym, za� w wymiarze wewn�rznym
rosn�cym zr�icowaniem dochod� pomi�zy mniejszo�ci� spo�ecze�twa, kt�a skorzysta�a
z globalizacji gospodarczej, a znaczn� wi�szo�ci�, kt�ej realne dochody w ostatnich dw�h
dekadach nie wzrasta�y, a cz�to nawet mala�y. Erozja konkurencyjno�ci gospodarki
ameryka�kiej musi w d�u�szym okresie prowadzi�do obni�enia poziomu �ycia wielu
obywateli tego pa�twa. Okresowo jednak udawa�o si�ten proces powstrzyma�dzi�i
ekspansji kredytu konsumpcyjnego i kredytu hipotetycznego. �atwo dost�ny (dost�ny dla
ka�dego!) kredyt konsumpcyjny chroni� poziom bie��cej konsumpcji i odsuwa� w czasie
nieuchronne obni�enie dochod�. Rozbudowany system kredyt� hipotecznych (w cz�i
gwarantowanych przez rz�d Stan� Zjednoczonych) tworzy� iluzj��atwego wzrostu bogactwa,
gdy� w sytuacji nap�ywu �rodk� finansowych do sektora nieruchomo�ci kredyty hipoteczne
zdawa�y si�nie tylko ?sp�aca�same?, lecz co wi�ej przynosi�nadzwyczajne dochody.</p>
<p style="text-align: justify;">Iluzj� �e proces taki mo�e trwa�w niesko�zono��i �e nie
istnieje �adne zwi�zane z tym ryzyko pom�� utrzymywa�rozw� nowych instrument�
finansowych, w tym zjawisko ?sekurytyzacji?. Istot� procesu sekurytyzacji jest takie
rozdzielenie ryzyka, kt�e umo�liwia finansowanie danej transakcji gospodarczej, kt�a bez
sekurytyzacji by�aby niemo�liwa (kredytodawca nie udzieli�by po�yczki, gdyby nie m��
przesun��cz�i ryzyka jego niesp�acenia na inne podmioty). W praktyce jednak sekurytyzacja
doprowadzi�a do usuni�ia finansowej odpowiedzialno�ci po�yczkodawcy za
jako��finansowanego projektu (u�atwia�a lekkomy�lne udzielanie kredytu) i zwi�sza�a
stopie�hazardu moralnego w transakcjach finansowych. Sekurytyzacja pozornie zlikwidowa�a
ryzyko poszczeg�nych transakcji, wygenerowa�a jednak olbrzymie ryzyko systemowe, kt�e
nie zosta�o zauwa�one przez analityk�, bowiem ich modele ryzyka systemowego nie
uwzgl�nia�y.</p> <p style="text-align: justify;">Optymistyczna wizja, wed�ug kt�ej Stany
Zjednoczone b�� ?globalnym domem maklerskim? efektywnie rozdzielaj�cym �rodki
finansowe pracowicie gromadzone przez reszt��wiata za�ama�a si� Kryzys rozla� si�ze
Stan� Zjednoczonych na ca�y �wiat, lecz w najwi�szym stopniu dotkn�� te pa�twa, kt�ych
instytucje finansowe (banki i fundusze inwestycyjne) w okresie przedkryzysowym przejawia�y
znaczn� mi�zynarodow� ekspansj�tworz�c i uczestnicz�c w globalnej ekspansji instytucji
finansowych. Islandia i Irlandia s� przyk�adami pa�tw, w kt�ych kryzys gospodarczy zosta�
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wywo�any i spot�owany przez krach nadmiernie, w stosunku do wielko�ci w�asnej realnej
gospodarki, rozwini�ego i ekspanduj�cego na zewn�trz sektora finansowego. Estonia i �otwa
znalaz�y si�w powa�nym kryzysie gospodarczym na skutek, skierowanej na sprzeda�
kredyt� konsumpcyjnych i hipotecznych, ekspansji kredytowej bank� skandynawskich, kt�e
prawe w stu procentach kontroluj� sektor finansowy tych pa�tw. Kryzys z kolei w ma�ym
stopniu dotkn�� kraje Wschodniej Azji, w tym Kore�Po�udniow�, gdy� pa�twa te nie
pozwoli�y na oderwany od realnych proces� wzrost sektora finansowego.</p> <p
style="text-align: justify;">Globalny kryzys finansowy nie jest jeszcze zako�zony: rachunki
instytucji finansowych nie zosta�y wyczyszczone ze ?z�ych kredyt�?, istnieje jeszcze
znaczna niepewno��co do wyp�acalno�ci wielu bank� (ameryka�kich, brytyjskich czy
niemieckich), trwa polityczny sp� o rozk�ad koszt� kryzysu (komu uda si�przerzuci�koszty
kryzysu na innych, w tym na podatnika). Trwaj�cy kryzys ujawni� jednak podstawowy konflikt
pomi�zy orientacj� pozornie kosmopolitycznych instytucji finansowych, kt�e w czasach boomu
obiecuj� ?r�ny dost� do korzy�ci taniego pieni�dza? a narodowymi kosztami kryzysu
wywo�anego przez gospodarczo i spo�ecznie ?niezakorzeniony? kapita�. Mi�zynarodowe
przep�ywy kapita�owe pozornie uniewa�niaj� klasyczne dylematy gospodarowania, w tym
wym� d�ugookresowego r�nowa�enia krajowych oszcz�no�ci i inwestycji, bilansu
handlowego czy bilansu p�atniczego. Kryzys gospodarczy pokaza� jednak, �e nawet Stany
Zjednoczone nie mog� nie bra�pod uwag�zagro�e�wynikaj�cych z nadmiernie niskiego
poziomu oszcz�no�ci, wielkiego deficytu handlowego oraz deficytu bilansu p�atniczego. W
warunkach kryzysu nast�uje ?narodowe bilansowanie rachunk�?, a z�udzenie sugeruj�ce
uniewa�nienie kategorii narodowych r�nowag okazuje si�w istocie tylko z�udzeniem.</p> <p
style="text-align: justify;">Chocia� obecny kryzys ma zasi� globalny, jego konsekwencje s�
zr�icowane, a negatywne skutki tym wi�sze, im silniejsza deterytorializacja proces�
gospodarczych, w tym g��nie finansowych. Dbaj�ce o trwa�o��rozwoju i d�ugookresowy
dobrobyt swoich obywateli pa�twa (i ich rz�dy) powinny zwraca�uwag�na ?realne procesy?,
na rozw� infrastruktury, si��i konkurencyjno��w�asnych przedsi�iorstw i jako��kapita�u
ludzkiego (kwalifikacje i kompetencje pracownik�). Nie powinny tak�e ulega�z�udzeniu, �e
nie liczy si�lokalne zakorzenienie instytucji finansowych. Krajowe instytucje finansowe silniej
bowiem wi��� swoje losy ze stanem swojej gospodarki, lepiej r�nowa�� interesy finansowe
z dzia�aniami gospodarczymi, losem przedsi�iorstw i zatrudnionych tam os�. Dobrym
przyk�adem jest to, jak korea�kie instytucje finansowe rozwi�za�y problem ?z�ych d�ug�?
czeboli. Restrukturyzacja finansowa (kompensacja d�ug�, cz�iowe umorzenia, roz�o�enie w
czasie p�atno�ci) po kryzysie roku 1997 przebieg�a szybko i w zdecydowanej wi�szo�ci nie
zagrozi�a dalszemu funkcjonowaniu przedsi�iorstw. Mo�na hipotetycznie przyj�� �e je�li
restrukturyzacja finansowa prowadzona by�aby przez globalne instytucje finansowe, nacisk na
sp�at�d�ug� doprowadzi�by do likwidacji wi�szej ilo�ci przedsi�iorstw, gdy�
kr�kookresowe interesy finansowe wzi�by g��nad trosk� o przetrwanie i dalsze
funkcjonowanie korea�kich przedsi�iorstw.</p> <p style="text-align: justify;">Chocia� w
publicznej percepcji dominuje finansowa natura kryzysu, to ma on tak�e dodatkowe,
wsp�yst�uj�ce wymiary. S� to przede wszystkim kwestie energetyczne, ochrony �rodowiska
i demograficzne. W ka�dym z tych wymiar� pojawiaj� si�wyzwania, kt�e maj� pierwotny
?materialny?, rzeczowy charakter, a dopiero p�iej pojawiaj� si�jako finansowe skutki.
Malej�ca dost�no��surowc� energetycznych skutkuje wzrostem cen paliw, obni�a poziom
�ycia mieszka�� i grozi polityczn� ingerencj� ze strony dominuj�cych dostawc�. Koszty
walki z zanieczyszczaniem wp�ywaj� na konkurencyjno��firm, ceny produkt� i w rezultacie
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na poziom bezrobocia. Szybka zmiana demograficzna zwi�zana ze starzeniem
si�spo�ecze�twa rodzi presj�na wydatki publiczne w obszarach ochrony zdrowia oraz
system� emerytalnych. Zdolno��pa�tw do rozwi�zania tych problem� b�zie w d�u�szym
okresie decydowa�o stabilno�ci systemu finansowego: od stanu finans� publicznych po stan
rynk� kapita�owych i rentowno��inwestycji kapita�owych.</p> <p style="text-align:
justify;">�</p> <ol style="text-align: justify;"> <li><strong>II. </strong><strong>Euro a
mechanizmy dostosowania do kryzysu finansowego</strong></li> </ol> <p style="text-align:
justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;">Wprowadzeniu Euro w 1999 roku
towarzyszy�o podw�ne uzasadnienie. Wsp�na waluta zapobiec mia�a politycznym
konfliktom, kt�e towarzysz� ka�dej dewaluacji oraz stanowi�mia�a podwaliny pod dalszy
rozw� instytucjonalnej integracji. W po�owie lat 1990-tych �wie�a by�a pami� o kryzysie
walutowym z lat 1992-93, kt�y zako�zy� si�g��ok� dewaluacj� w�oskiego lira i
brytyjskiego funta. Wydawa�o si�wtedy, �e europejski system walutowy zak�adaj�cy
zarz�dzanie kursami walut tak, aby pozostawa�y w pewnym pa�mie wok�przyj�ych kurs�
centralnych jest i niefunkcjonalny, i niemo�liwy do utrzymania w sytuacji silnych atak�
spekulacyjnych. Przekonaniu temu towarzyszy�y wtedy twierdzenia wielu ekonomist�, �e
nast�pi�o ?wyp�ukanie? rozwi�za�po�rednich takich jak ?w�� walutowy?, �e mo�liwe
jest jedynie trwa�e usztywnienie kurs� walut (unia walutowa ze wsp�nym pieni�dzem) lub
kurs ca�kowicie p�ynny. Helmut Kohl i Francois Mitterand wybrali opcj�na wsp�n�
walut�mimo, �e istnia�y silne teoretyczne przes�anki, aby twierdzi� �e dla silnie
zr�icowanych gospodarek wsp�na waluta nie jest rozwi�zaniem optymalnym. Teoria
optymalnych obszar� walutowych wskazywa�a, �e przyst�uj�ce do unii monetarnej pa�twa,
za wyj�tkiem Niemiec i kraj� Beneluksu, nie tworz� optymalnego obszaru walutowego.
�wiadomo��zagro�e� jakie p�yn� z podj�ia eksperymentu z wprowadzeniem wsp�nej
waluty, �agodzi�a wiara, �e decyzja ta wymusi dostosowania, kt�e uczyni� pa�twa
funkcjonuj�ce w strefie euro ?optymalnym obszarem walutowym ex post?.</p> <p
style="text-align: justify;">Pierwsze dziesi� lat funkcjonowania wsp�nej waluty wydawa�o
si�potwierdza�optymistyczne oczekiwania. Istotnie wsp�na waluta zapobiega�a
?wewn�trzunijnym wojnom walutowym?, zapewnia�a niski poziom inflacji pa�twom, kt�e
wcze�niej nie radzi�y sobie z powstrzymywaniem inflacji oraz zyskiwa�a zaufanie innych
pa�tw staj�c si�drug�, po dolarze, walut�, w kt�ej pa�twa przechowuj� rezerwy.</p> <p
style="text-align: justify;">W czasie ca�ej pierwszej dekady istnienia euro narasta�y jednak
procesy, kt�e przyspieszone przez globalny kryzys finansowy, ujawni�y problemy, kt�e tworzy
funkcjonowanie w strefie euro.</p> <p style="text-align: justify;">Pojawi�a si�silna r�ica w
poziomie konkurencyjno�ci pomi�zy pa�twami cz�onkowskimi. Niemcy sta�y si�?Chinami
strefy euro? generuj�c rok po roku wielkie nadwy�ki w bilansie handlowym z innymi pa�twami
cz�onkowskimi unii monetarnej. Je�li potraktujemy stref�euro jako rodzaj systemu
zamkni�ego, to nadwy�ka Niemiec musi wi�za�si�z deficytem bilansu handlowego innych
pa�tw. Dzieje si�tak, gdy� brak mo�liwo�ci dewaluacji waluty blokuje ten (czyli
dewaluacj�waluty) najprostszy mechanizm r�nowa�enia obrot� handlowych. O ile w okresie
przed wprowadzeniem euro obroty handlowe pomi�zy Niemcami i W�ochami by�y
zr�nowa�one w okresach kilkuletnich, to po wprowadzeniu euro W�ochy odnotowuj� rok po
roku znaczny deficyt.</p> <p style="text-align: justify;">Dewaluacja nie jest oczywi�cie
jedynym mechanizmem odzyskiwania konkurencyjno�ci mi�zynarodowej. Jej odpowiednikiem
jest zmniejszenie wysoko�ci wynagrodze�i w rezultacie cen, oferowanych w obrocie
mi�zynarodowym, towar� (mechanizm ten okre�la si�niekiedy mianem ?dewaluacji
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wewn�rznej?). O ile jednak dewaluacja jest narz�ziem dzia�aj�cym szybko i przynosz�cym
zauwa�alne rezultaty w kr�kim okresie, to ?dewaluacja wewn�rzna? dzia�a powoli, w spos�
ujawniaj�cy si�z op�ieniem i gro��cy konfliktami politycznymi na tle dokonywanych obni�ek
p�ac. Wyb� tej �cie�ki odzyskiwania konkurencyjno�ci jest wi� politycznie k�opotliwy.</p>
<p style="text-align: justify;">Analizuj�c sytuacj�poszczeg�nych pa�tw cz�onkowskich strefy
euro zauwa�y�mo�na, �e w ci�gu pierwszej dekady konkurencyjno��w obr�ie strefy euro
utraci�y Grecja, Hiszpania, Irlandia, Portugalia i w znacznym stopniu W�ochy. Spo�r� tych
pa�tw �cie�k�dewaluacji wewn�rznej wybra�a Irlandia, kt�ej obywatele pogodzili si�z
konieczno�ci� znacznych obni�ek poziomu wynagrodzenia (w sektorze publicznym nawet o
20%) oraz Grecja, na kt�ej �cie�ka ta zosta�a wymuszona przez Komisj�Europejsk� oraz
Mi�zynarodowy Fundusz Walutowy, lecz sta�o si�tak bez akceptacji obywateli tego kraju.
Nale�y pami�a�jednak, �e proces odzyskiwania konkurencyjno�ci poprzez
dewaluacj�wewn�rzn� jest procesem powolnym. Kolejne akty tego scenariusza mog�
przynie��zaskakuj�ce wydarzenia.</p> <p style="text-align: justify;">Maj�c zablokowan�
mo�liwo��dewaluacji waluty Portugalia i Hiszpania b�� eksperymentowa�z bardziej
mi�kimi, ni� �cie�ka Irlandii i Grecji, sposobami odzyskiwania konkurencyjno�ci. I w tym
przypadku nale�y bacznie obserwowa�rozw� wydarze�</p> <p style="text-align:
justify;">Irlandia i Hiszpania s�, opr�z pa�tw ba�tyckich, jedynymi pa�twami Unii
Europejskiej, w kt�ych, tak jak w Stanach Zjednoczonych, pojawi�a si� a nast�nie p��a
?ba�a? na rynku nieruchomo�ci. �r��em ?ba�i? na rynku nieruchomo�ci w Irlandii by�a
euforia �wie�o uzyskanego dobrobytu i ekspansja kredytu hipotecznego rozwijana przez
w�asne irlandzkie banki. W przypadku Hiszpanii by� nim natomiast nap�yw inwestor�
zagranicznych i dost�no��taniego kredytu zar�no dla deweloper�, jak i dla nabywc�
mieszka� Mo�na wi� twierdzi� �e Hiszpania ?pad�a ofiar�? nap�ywu kapita�u
zagranicznego, kt�y doprowadzi� do zniekszta�ce�w alokacji inwestycji: inwestycje w
Hiszpanii zosta�y ukierunkowane na rozw� budownictwa, na dzia�alno�� kt�a nie tworzy
d�r wchodz�cych do wymiany mi�zynarodowej (tradables). Obecnie czeka wi�
Hiszpani�trudny proces korekty struktury gospodarczej, w tym odbudowa konkurencyjno�ci w
sektorze tradables.</p> <p style="text-align: justify;">Funkcjonowanie wsp�nej waluty
rozwi�zuje wi� �problem konflikt� zwi�zanych z ?konkurencyjn� dewaluacj�?, dzi�i euro w
sytuacji kryzysu nie jest mo�liwy powr� do polityki podcinania konkurencyjno�ci s�siada (tzw.
?beggar-thy-neighbor policies?). Jednak�e wsp�na waluta rodzi nowe problemy, w tym
problem nier�nowag wynikaj�cych z rozbie�nych trend� w zakresie konkurencyjno�ci
gospodarczej. Polityczn� odpowiedzi� na te problemy mog�oby by�stworzenie politycznego
mechanizmu umo�liwiaj�cego inwestowanie ?nadwy�ki? w pa�twach, kt�e trac�
wewn�trzunijn� konkurencyjno�� Jednak�e mechanizm taki, w oczach wyborc�, jawi
si�jako finansowanie ?bankrut�? przez pa�twa, kt�e sobie samym zawdzi�zaj� sukces w
postaci dobrych wynik� gospodarczych. Nic dziwnego, �e niemiecka prasa brukowa mobilizuje
przeciwko wspieraniu ?skorumpowanych? Grek� czy leniwych Hiszpan�. Euro, kt�e, w opinii
Komisji Europejskiej, mia�o sta�si�symbolem Europy, europejsko�ci, czy znakiem
jednocz�cym ?Europejczyk�? generuje obecnie g��okie symboliczne podzia�y.</p> <p
style="text-align: justify;">Wskazane wcze�niej negatywne, dla niekt�ych kraj�, skutki
funkcjonowania w strefie euro nie musz� oznacza�jej nieuniknionego rozpadu. Dla wielu
pa�tw, w tym tak�e dla Niemiec, koniec projektu wsp�nej waluty zaowocowa�by silnym
wstrz�sem i zrodzi�by nowe problemy (chocia�by problem nadmiernie silnej marki
niemieckiej, kt�a prawdopodobnie budzi�aby wi�sze zaufanie ni� samo euro!). Wyj�cie ze
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strefy euro nie jest r�nie� najbardziej skutecznym rozwi�zaniem problem� bud�etowych
Grecji. Stref�euro czekaj� jednak silne turbulencje, kt�e zrodz� jeszcze powa�ne napi�ia i
konflikty pomi�zy jej pa�twami cz�onkowskimi.</p> <p style="text-align: justify;">Dzi�i
obecnemu kryzysowi wiemy wi� wi�ej o potencjalnie negatywnych skutkach funkcjonowania w
strefie euro. Oznacza to, �e zar�no pa�twa, w tym Polska, kt�e s� traktatowo zobowi�zane
do przyj�ia euro, jak i sama Komisja Europejska musz� bardziej ch�odno i z rozwag�
decydowa�o przyst�owaniu do euro i rozszerzaniu strefy euro. Teraz bowiem ju� wiemy, �e
opr�z korzy�ci w postaci zmniejszania koszt� transakcyjnych i zapobiegania konfliktom
walutowym, funkcjonowanie w strefie euro mo�e wymaga�zdolno�ci instytucjonalnej (g��nie
w obszarze stanowienia p�ac oraz stosunk� przemys�owych (industrial relations) do p��cia
�cie�k� dewaluacji wewn�rznej w przypadku pogorszenie pozycji konkurencyjnej gospodarki
danego kraju.</p> <p style="text-align: justify;">�</p> <ol style="text-align: justify;">
<li><strong>III. </strong><strong>Finanse publiczne w warunkach kryzysu
finansowego</strong></li> </ol> <p style="text-align: justify;">�</p> <p style="text-align:
justify;">Globalny kryzys finansowy oraz kryzys strefy euro wymusza procesy przystosowawcze
w obszarze finans� publicznych. W dyskusji publicznej w Polsce, a pewno i w wielu innych
pa�twach, kwestia rosn�cego d�ugu publicznego oraz wysokiego deficytu bud�etowego.
Dyskusja ta nie jest, chocia� powinna by� dyskusj� o koncepcji pa�twa oraz gospodarczej roli
rz�du.</p> <p style="text-align: justify;">Warto zauwa�y� �e kryzys na tle obs�ugi d�ugu
publicznego nie pojawi� si�we wszystkich pa�twach, kt�e charakteryzuje wysoki poziom
zad�u�enia publicznego. Szczeg�nie interesuj�cy jest pod tym wzgl�em przypadek Japonii,
kt�ej zad�u�enie publiczne netto (net financial liabilities) wynosi�o w 2010 roku a� 105%
PKB. Sp�ata samych odsetek od tego d�ugu kosztuje sum�zbli�on� do 1,1% PKB, a mimo
to Japonia nie jest pa�twem, kt�emu grozi ?bankructwo?, czyli de facto restrukturyzacja
zad�u�enia. Dzieje si�tak, gdy� znaczna cz� d�ugu publicznego Japonii jest denominowana
w jenach oraz kupowana przez samych oszcz�zaj�cych Japo�zyk�. Jak dotychczas rz�d
Japonia umiej�nie zarz�dza� d�ugiem przede wszystkim poprzez wyd�u�anie okresu
po�yczkowego i op�ianie sp�aty d�ugu (obecnie podstawowy okres na kt�y emitowane s�
obligacje japo�kie wynosi nieco ponad 5 lat). Gdyby jednak metoda ta nie wystarczy�a, to
bank centralny Japonii mo�e ?na�o�y�na ludzi podatek inflacyjny?, czyli pozwoli�na wy�szy
wzrost cen zmniejszaj�cy koszty obs�ugi d�ugu. W ostateczno�ci za� rz�d Japonii mo�e
podnie��podatki i dokona�ci� wydatk�. Warto zauwa�y� �e Japonia mo�e skorzysta�z
pierwszej mo�liwo�ci, gdy� jej d�ug publiczny ma charakter wewn�rzny, a z drugiej, gdy�
posiada w�asn� walut�i bank centralny mog�cy prowadzi�autonomiczn�
polityk�monetarn�. Z kolei trzecia opcja jest dost�na dla wszystkich pa�tw.</p> <p
style="text-align: justify;">Spo�r� pa�tw strefy euro z obs�ug� wielkiego d�ugu dobrze
radz� sobie W�ochy, gdy�, podobnie jak w przypadku Japonii, wi�szo��d�ugu jest w
posiadaniu samych W�och�. Grecja natomiast jest w znacznym stopniu zad�u�ona za
granic�, co sprawia, �e trudno jej liczy�na roz�o�enie sp�aty d�ugu, gdy� inwestorzy
zagraniczni nie s� tak zwi�zani z pa�twem i tak wobec niego lojalni, jako jego obywatele. Ani
W�ochy, ani Grecja nie s� w stanie, w przeciwie�twie do Japonii, wykorzysta��cie�ki
wzrostu inflacji, gdy� Europejski Bank Centralny dzia�a na wz� Bundesbanku d���c przede
wszystkim do utrzymywania niskiego poziomu inflacji w strefie euro. Przynale�no��do strefy
euro wp�ywa wi� na spos� obs�ugi d�ugu publicznego eliminuj�c pewne rozwi�zania.</p>
<p style="text-align: justify;">Wzrost wielko�ci d�ugu nast�uje najcz�iej przez
kumulacj�deficyt� bud�etowych. Sam w sobie deficyt bud�etowy nie jest najwi�szym z�em,
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je�li powstaje w warunkach recesji (rosn� wtedy wydatki na os�on�socjaln�, a malej�
wp�ywy bud�etowe). Je�li jednak pojawia si�w okresie szybkiego wzrostu, to mo�e
�wiadczy�o fundamentalnym problemie rozbie�no�ci pomi�zy finansowanymi przez pa�two
bezp�atnymi lub cz�iowo odp�atnymi us�ugami publicznymi, a uzyskiwanymi przez pa�two
przychodami. Je�li pa�two zobowi�zane jest do oferowania �wiadcze�jak w ?modelu
solidarystycznym? (tj. z szerokim zakresem bezp�atnych �wiadcze�, a zbiera podatki
wed�ug zasad ?gospodarki liberalnej? (niskie podatki), to powstaje sytuacja nier�nowagi, kt�a
ujawnia si�w wysokim i trwa�ym deficycie bud�etowym. R�nowaga mo�e
zosta�przywr�ona albo poprzez kryzys (kryzys na og�prowadzi do ewolucji pa�twa w
kierunku modelu liberalnego), albo, rzadziej, poprzez aprobat�dla wzrostu podatk�. Sytuacja,
w kt�ej droga do r�nowagi wiedzie przez g��oki kryzys, nie jest czym� dobrym, gdy� na
og�prowadzi do chaotycznych ci�, w kt�ym trudno dopatrzy�si�przewodnich idei (koszty ci�
ponosz� na og�s�abo zorganizowani, podczas gdy silne grupy interesu s� w stanie
obroni�otrzymywane z bud�etu subsydia i �wiadczenia).</p> <p style="text-align:
justify;">Kryzys finans� publicznych nie zdarza si�jednak przypadkiem. Jest skutkiem
dezorientacji obywateli co do koncepcji pa�twa, kt�� chc� realizowa� Jest skutkiem kryzysu
przyw�ztwa politycznego, kt�y prowadzi do s�abni�ia wiarygodno�ci polityk publicznych.
Jest wyrazem dominacji orientacji kr�kookresowej i skutkiem niskiego poziomu zaufania
publicznego.</p> <p style="text-align: justify;">Ze skutkami globalnego kryzysu finansowego
lepiej radz� sobie pa�twa, kt�e zachowa�y racjonalne proporcje pomi�zy gospodarczymi
fundamentami, a ekspansj� sektora finansowego i ochroni�y si�przed dominacj�
zewn�rznych instytucji finansowych. Z kryzysu tego szybciej wyjd� pa�twa, w kt�ych
wiarygodne przyw�ztwo buduje sp�ne koncepcje pa�twa akceptowane przez
wi�szo��obywateli. Globalne procesy gospodarcze s� wci�� filtrowane przez pa�twa.</p>
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