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ROZDZIA

6.

Trzecia wojna walutowa
(2010 – ?)
Celem (…) nie jest osabienie dolara. Nie naley tego uwaa
za kolejny rozdzia wojny walutowej .
26

— Janet Yellen, wiceprzewodniczca Rezerwy Federalnej,
w komentarzu dotyczcym agodzenia ilo ciowego,
16 listopada 2010
Ilo ciowe agodzenie polityki pieninej wpywa take na kursy
wymiany. (…) Fed mógby prowadzi znacznie agresywniejsz
polityk agodzenia ilo ciowego (…), eby jeszcze bardziej
osabi dolara27.
— Christina D. Romer, bya szefowa Rady Doradców
Ekonomicznych, w komentarzu dotyczcym
agodzenia ilo ciowego, 27 lutego 2011

T

rzy superwaluty — dolar, euro i juan — emitowane przez najwiksze potgi gospodarcze wiata — Stany Zjednoczone, Uni Europejsk i Chisk Republik Ludow — peni rol supermocarstw
w kolejnej, trzeciej ju wojnie walutowej, która wybucha w 2010 roku w konsekwencji kryzysu z 2007 roku i której rozmiary i skutki dopiero zaczynaj si
ujawnia.
Nikt nie kwestionuje znaczenia innych wanych walut w globalnym systemie
finansowym — japoskiego jena, brytyjskiego funta szterlinga, szwajcarskiego
franka oraz walut pozostaych pastw (oprócz Chin) nalecych do bloku BRICS:
brazylijskiego reala, rosyjskiego rubla, indyjskiej rupii i poudniowoafrykaskiego randa. Ich wano wynika z rozmiaru emitujcych je gospodarek oraz wartoci transakcji przeprowadzanych przez te kraje. Jeli we miemy pod uwag to
kryterium, do zaszczytnego grona najwaniejszych wiatowych walut bdziemy
musieli zaliczy take dolara australijskiego, nowozelandzkiego, kanadyjskiego,
singapurskiego, hongkoskiego i tajwaskiego, jak równie norwesk koron,
poudniowokoreaskiego wona i dirhama emitowanego przez Zjednoczone
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Emiraty Arabskie. Niemniej poczony produkt krajowy brutto Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Chin — stanowicy niemal 60% PKB caego wiata
— jest swego rodzaju centrum grawitacji, wokó którego kr wszystkie inne
gospodarki i waluty.
W kadej wojnie s gówne linie frontu oraz miejsca, w których zachodz
wydarzenia mniejszej wagi — czasem krwawe, a czasem romantyczne. Druga
wojna wiatowa bya najwikszym konfliktem militarnym w historii ludzkoci.
Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych rozgrywaa si na dwóch frontach
— europejskim i pacyficznym, za z punktu widzenia Japonii obejmowaa obszar od Birmy po Pearl Harbor. Brytyjczycy, jak si wydaje, walczyli na wszystkich frontach jednoczenie.
Podobnie jest z wojnami walutowymi. Najwaniejszymi polami bitewnymi
s basen Oceanu Spokojnego, w którym toczy si starcie midzy dolarem a juanem, basen Atlantyku, w którym cieraj si ze sob dolar i euro, oraz ogromny
kontynent eurazjatycki, na którym trwa walka euro z juanem. Bitwy, o których
mowa, s jak najbardziej realne, cho powysze okrelenia geograficzne maj
w tym kontekcie wycznie metaforyczny charakter. Wojny walutowe maj bowiem zasig globalny i tocz si we wszystkich wanych centrach finansowych
wiata jednoczenie, przez ca dob. onierzami s bankierzy, traderzy, politycy i automatyczne systemy, a stawk — los gospodarek oraz zwykych ludzi.
Uczestnikami wspóczesnych wojen walutowych nie s ju tylko pastwa
emitujce waluty oraz ich banki centralne. Bior w nich udzia take multilateralne, globalne instytucje w rodzaju Midzynarodowego Funduszu Walutowego,
Banku wiatowego, Banku Rozlicze Midzynarodowych i Organizacji Narodów
Zjednoczonych, a take podmioty prywatne, takie jak fundusze hedgingowe,
globalne korporacje i najwiksi bogacze wiata. Bez wzgldu na to, czy prywatne
instytucje wystpuj w charakterze spekulantów, podmiotów zabezpieczajcych
si przed ryzykiem, czy zwykych manipulantów, maj równie duy wpyw na
los walut jak emitujce je pastwa. Aby si przekona, e linie frontu maj przebieg globalny i nie s ograniczone do terytorium poszczególnych pastw narodowych, wystarczy sobie przypomnie czsto powtarzan histori funduszu
hedgingowego George’a Sorosa, który „rozbi Bank Anglii” w 1992 roku, grajc
miliardami dolarów na osabienie brytyjskiej waluty. Dzi istnieje o wiele wicej funduszy hedgingowych wkadajcych o wiele wicej bilionów dolarów
w lewarowane inwestycje, ni Soros móg sobie wyobrazi 20 lat temu.
W trzeciej wojnie walutowej wstpem do gównych walk na froncie pacyficznym, atlantyckim i eurazjatyckim byy wane potyczki w Brazylii, Rosji, na
Bliskim Wschodzie i w Azji. Niemniej stawk w tej wojnie nie jest los reala czy
rubla, lecz relatywna warto euro, dolara i juana, która bdzie miaa wpyw na
los pastw emitujcych te waluty oraz ich partnerów handlowych.
Rozpoczyna si trzecia wiatowa wojna walutowa w cigu ostatnich stu lat.
Nie wiadomo jeszcze, czy zakoczy si ona tragicznie, tak jak pierwsza, czy te
uda si doprowadzi do pokojowego rozwizania konfliktu gospodarczego, jak
w przypadku drugiej. Wiadomo jednak na pewno, e biorc pod uwag szybki
rozwój gospodarek narodowych w latach 80., drukowanie pienidzy oraz po-
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wszechno lewarowanych inwestycji w instrumenty pochodne, bdzie ona
miaa prawdziwie globalny zasig i niespotykan wczeniej skal. Bd w niej
uczestniczyy instytucje pastwowe i prywatni gracze. Wzrost skali konfliktu,
jego geograficznego zasigu oraz liczby uczestników zwiksza wykadniczo ryzyko klski. Rzecz w tym, e w dzisiejszych czasach najwikszym zagroeniem
nie jest dewaluacja jednej waluty w stosunku do drugiej ani wzrost ceny zota.
Dzi ryzykujemy upadek caego systemu monetarnego — utrat zaufania do
papierowego pienidza i masow ucieczk do aktywów rzeczowych. Biorc pod
uwag ryzyko tej katastrofalnej poraki, trzecia wojna walutowa moe by ostatni w dziejach wiata albo — parafrazujc sowa Woodrowa Wilsona — wojn,
która zakoczy wszystkie wojny walutowe.



Front pacyficzny

Tarcia midzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi, a cilej mówic, midzy juanem a dolarem s najwaniejszym tematem w wiecie globalnych finansów
i gównym punktem zapalnym w trzeciej wojnie walutowej. Napicie roso stopniowo od momentu wyjcia Chin z trwajcej wier wieku izolacji gospodarczej,
której towarzyszy spoeczny chaos oraz doktrynalne blokowanie wolnego rynku
przez reim komunistyczny.
Wspóczesny chiski cud gospodarczy zacz si w styczniu 1975 roku wraz
z ogoszeniem przez premiera Zhou Enlaia planu czterech modernizacji, które
miay dotyczy rolnictwa, przemysu, obronnoci i rozwoju technologicznego.
Reformy wdroono jednak z opó nieniem, poniewa na przeszkodzie stana
mier Zhou w styczniu 1976 roku, mier przewodniczcego Komunistycznej
Partii Chin Mao Zedonga we wrzeniu tego samego roku oraz aresztowanie
w pa dzierniku kierowanej przez wdow po Mao radykalnej „bandy czworga”,
która usiowaa przej wadz w kraju.
Wyznaczony przez Mao nastpca, Hua Guofeng, podj si realizacji wizji
nakrelonej przez Zhou Enlaia i podczas kongresu partii w grudniu 1978 roku
ostatecznie zerwa z maoistowsk przeszoci. Pomaga mu wieo zrehabilitowany Deng Xiaoping, który w niedalekiej przyszoci mia zosta najwaniejszym
czowiekiem w chiskiej polityce. Prawdziwe zmiany zaczy si w nastpnym
roku, po którym nastpi okres eksperymentów i wdraania programów pilotaowych majcych na celu zwikszenie autonomii podejmowania decyzji w gospodarstwach rolnych i zakadach przemysowych. W 1979 roku Chiny podjy
niezwykle wan decyzj o stworzeniu czterech specjalnych stref ekonomicznych, które kusiy zagranicznych inwestorów poszukujcych nowych lokalizacji dla swoich zakadów produkcyjnych, montowni i fabryk tekstylnych korzystnym prawem pracy, uproszczonymi przepisami i niskimi podatkami. Byy
one zalkiem znacznie wikszych stref ekonomicznego rozwoju, stworzonych
w 1984 roku w duych miastach na wschodnim wybrzeu Chin. Cho w ujciu
procentowym tempo rozwoju gospodarczego Pastwa rodka w poowie lat
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80. byo niezwykle szybkie, trzeba pamita, e poziom wyjciowy by bardzo
niski i ani chiska waluta, ani dwustronne relacje handlowe Chin z najwikszymi
gospodarkami wiata, takimi jak Stany Zjednoczone czy Niemcy, nie daway
adnych powodów do obaw.
Jedn z przyczyn dzisiejszej wojny walutowej s oskarenia o niedowartociowanie chiskiej waluty, jednak jeszcze w 1983 roku jej warto bya znacznie zawyona: za jednego dolara pacono 2,80 juana28. Niemniej wtedy eksport
stanowi stosunkowo niewielk cz chiskiego PKB, a wadze pastwa staray
si zapewni tani import uatwiajcy rozbudow infrastruktury. W miar jak
udzia eksportu w gospodarce rós, Chiny przeprowadziy sze dewaluacji
w cigu 10 lat, obniajc cen swojej waluty tak bardzo, e w 1993 roku za jednego dolara mona byo kupi ju 5,32 juana. Nastpnie 1 stycznia 1994 roku
chiski rzd wprowadzi w ycie reform systemu wymiany zagranicznej i gwatownie zdewaluowa juana do poziomu 8,70 juana za dolara. Amerykaski Departament Skarbu zareagowa owiadczeniem, w którym nazwa Chiny „manipulantem walutowym”, opierajc si na ustawie handlowej (ang. Trade Act)
z 1988 roku, pozwalajcej pitnowa kraje wykorzystujce kursy walut do osigania nieuczciwej przewagi w handlu midzynarodowym. By to jednak ostatni przypadek okrelenia Pastwa rodka tym niechlubnym mianem, cho Departament Skarbu wielokrotnie grozi Chinom jego uyciem. W kadym razie
odpowiedzi na protest Stanów Zjednoczonych bya seria agodnych rewaluacji chiskiej waluty, która doprowadzia w 1997 roku do ustabilizowania kursu
juana wobec dolara na poziomie 8,28. Utrzymywa si on niemal bez adnych
waha a do 2004 roku.
Pod koniec lat 80. Chiny dowiadczyy znacznej inflacji, bdcej przyczyn
ogólnego niezadowolenia i sprzeciwu konserwatywnych komunistów ze starej
gwardii wobec programu reform gospodarczych oraz otwarcia rynku, realizowanego przez Denga. Z drugiej strony liberalny ruch stworzony przez studentów i intelektualistów przystpi do protestów majcych na celu wymuszenie
reform demokratycznych, czym przyczyni si do zwikszenia zamtu w kraju.
4 czerwca 1989 roku doszo do brutalnego i tragicznego w skutkach starcia si
konserwatywnych i liberalnych. Tego dnia chiska armia na rozkaz przywódców Komunistycznej Partii Chin otworzya ogie do uczestników demonstracji
prodemokratycznej na placu Tiananmen w Pekinie i zaatakowaa ich czogami.
W cieniu staroytnego Zakazanego Miasta zginy setki ludzi. Tempo wzrostu
chiskiej gospodarki spado po 1989 roku, czciowo na skutek prób ograniczenia inflacji, a czciowo w wyniku reakcji wiata na masakr demonstrantów.
Spowolnienie byo jednak krótkotrwae.
W latach 90. Chiny ostatecznie zrezygnoway z kontynuowania spoecznej
polityki „elaznej racji ryu”, która wczeniej zapewniaa wszystkim mieszkacom kraju minimalne wyywienie i ograniczone wiadczenia socjalne kosztem
powolnego wzrostu i braku efektywnoci. Zacz si rodzi ustrój przypominajcy gospodark rynkow, przez co chiscy robotnicy zyskali moliwo samodzielnego dbania o wasne interesy, ale pastwo przestao im gwarantowa pomoc w razie niepowodzenia. Kluczem do nowego kontraktu spoecznego byo
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cige tworzenie milionów nowych miejsc pracy dla poszukujcych jej osób.
wiee wspomnienie wydarze na placu Tiananmen oraz pami o minionym
stuleciu chaosu uwiadomiy przywódcom, e warunkiem przetrwania partii
komunistycznej oraz utrzymania stabilnoci politycznej jest tworzenie miejsc
pracy. Caa polityka chiskiego rzdu miaa by podporzdkowana temu celowi. Najpewniejszym i najszybszym sposobem ich tworzenia na masow skal
by za rozwój eksportu. Stay kurs waluty mia go umoliwi. Dla liderów Komunistycznej Partii Chin stay kurs juana wobec dolara by gospodarczym zabezpieczeniem przed powtórk masakry z placu Tiananmen.
W 1992 roku reakcyjne siy w chiskiej polityce kolejny raz przeciwstawiy
si reformom gospodarczym, domagajc si likwidacji stworzonych przez Denga specjalnych stref ekonomicznych oraz wstrzymania realizacji innych programów. W odpowiedzi na to bdcy ju na emeryturze, schorowany Deng odby
synn noworoczn podró na poudnie kraju i odwiedzi najwiksze miasta
przemysowe, w tym Szanghaj, zdobywajc poparcie dla dalszego rozwoju gospodarczego i wytrcajc argumenty z rk reakcjonistów. Podró zapocztkowaa drugi etap szybkiego wzrostu PKB, który zwikszy si ponad dwukrotnie
w latach 1992 – 2000. Niemniej wpyw tego spektakularnego wzrostu na chisko-amerykaskie stosunki gospodarcze by ograniczony, poniewa Stany Zjednoczone nadal stosoway sankcje ekonomiczne wprowadzone po masakrze na
placu Tiananmen i hamoway strumie amerykaskich inwestycji bezporednich w Pastwie rodka. Napicie midzy krajami roso take z powodu licznych bdów i pomyek, takich jak ostrzelanie chiskiej ambasady w Belgradzie
przez siy NATO w 1999 roku. Relacje gospodarcze po raz kolejny pogorszyy si
w kwietniu 2001 roku po zderzeniu chiskiego myliwca odrzutowego z amerykaskim samolotem zwiadowczym. Chiski pilot zgin na miejscu, a zaoga
amerykaskiej maszyny musiaa ldowa awaryjnie na terytorium Chin i trafia
na krótki czas do niewoli.
Jak na ironi, dopiero zdecydowane poparcie Chin dla ogoszonej przez Stany
Zjednoczone po zamachach z 11 wrzenia 2001 roku wojny z terroryzmem przyczynio si do przeamania lodów i pozwolio przywróci waciwe relacje midzy
obydwoma krajami. Mimo trwajcego prawie 25 lat szybkiego rozwoju gospodarczego Chin, zapocztkowanego w 1976 roku, dopiero w 2002 roku nastpi
gwatowny wzrost amerykasko-chiskiej wymiany handlowej oraz inwestycji.
W tym samym roku rozpocz si eksperyment przewodniczcego Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej Alana Greenspana polegajcy na dugotrwaym
utrzymywaniu bardzo niskich stóp procentowych. Greenspan zacz obnia
stopy ju latem 2000 roku, po pkniciu baki spóek internetowych. Spadek
stopy oprocentowania funduszy federalnych o ponad 4,75% w okresie od lipca
2000 do lipca 2002 roku mona byo jeszcze uwaa za przypadek normalnego
agodzenia polityki pieninej, majcego na celu wywoanie wzrostu gospodarczego29. Pó niej nastpi jednak niezwyky dwuletni okres, podczas którego
efektywna stopa oprocentowania funduszy federalnych nigdy nie przekroczya
poziomu 1,8%, a w grudniu 2003 roku spada nawet poniej 1%. W pa dzierniku 2004 roku wynosia 1,76%, czyli prawie tyle samo co w lipcu 2002 roku.
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Polityk niskich stóp procentowych uzasadniano pocztkowo koniecznoci
przeciwdziaania skutkom pknicia baki spóek internetowych w 2000 roku,
recesj z 2001 roku, zamachami z 11 wrzenia oraz strachem Greenspana przed
deflacj. Niemniej to wanie ten ostatni czynnik mia najwiksze znaczenie
i sprawia, e Greenspan utrzymywa bardzo niskie stopy procentowe znacznie
duej, ni wymagaa tego agodna recesja. Chiny eksportoway bowiem swoj
deflacj na cay wiat, czciowo poprzez udostpnianie duych zasobów taniej
siy roboczej. To wanie polityka Greenspana, która miaa ochroni Stany Zjednoczone przed wpywem spadku cen w Chinach, bya zarzewiem pó niejszej
wielkiej wojny walutowej.
Niskie stopy procentowe byy nie tylko polityczn odpowiedzi na potencjaln deflacj, ale take rodzajem podtrzymujcej ycie kroplówki dla nowojorskiej finansjery. Federalny Komitet Otwartego Rynku (ang. Federal Open Market
Committee), ustalajcy docelow wysoko stopy oprocentowania funduszy federalnych, zachowywa si jak handlarz narkotyków dostarczajcy amfetamin
nadmiernie pobudzonym traderom z Wall Street. Niskie stopy procentowe sprawiay, e wszystkie wtpliwe lub niebezpieczne transakcje zaczynay wyglda
atrakcyjnie, poniewa marginalni poyczkobiorcy rzekomo mogli sobie pozwoli na poniesienie kosztów ich finansowania. Skaniay take do poszukiwania
zysku wszystkich inwestorów instytucjonalnych, którzy chcieli zarobi wicej
ni to, co daway bezpieczne obligacje rzdowe lub inne papiery dune o wysokim ratingu. Doszo do wybuchowego rozwoju rynku kredytów hipotecznych typu subprime oraz rynku nieruchomoci komercyjnych — gwatownie
rosa liczba zawieranych umów kredytowych, skala sekurytyzacji i ceny nieruchomoci. Polityka niskich stóp procentowych zapocztkowaa wzrost spekulacyjnej baki na rynku nieruchomoci trwajcy a do 2007 roku.
We wrzeniu 2002 roku przystpujcy do obniania stóp Greenspan zyska
cennego sojusznika w osobie Bena Bernankego, nowo mianowanego czonka
Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej. Bernanke ba si deflacji jeszcze bardziej ni Greenspan. Szybko ogosi zamiar bezwzgldnego jej zwalczania, przemawiajc w National Economists Club w Waszyngtonie zaledwie 2 miesice po
zaprzysieniu go na gubernatora Fed. Przemówienie zatytuowane Deflacja: co
zrobi, eby nie przysza? zyskao w owym czasie rozgos ze wzgldu na zawarte
w nim nawizanie do sformuowanego przez Miltona Friedmana pomysu zrzucania z helikopterów wieo wydrukowanych pienidzy w celu zapobieenia
deflacji, gdyby zasza taka konieczno. Z powodu tego nawizania Bernanke
zyska przydomek „Ben z helikoptera”30.
Przemówienie Bernankego z 2002 roku byo zapowiedzi programu ratowania upadajcych w 2008 roku banków i wprowadzonej w ycie w 2009 roku
strategii ilociowego agodzenia polityki pieninej. Nowy gubernator Fed mówi
wprost o tym, e bank centralny moe drukowa banknoty w celu monetyzacji
deficytu rzdowego31, bez wzgldu na to, czy ródem niedoborów bdzie obnika podatków, czy te wzrost wydatków:
Znaczna obnika podatków (…) poparta programem zakupów na otwartym rynku (…) niemal na pewno okazaaby si skutecznym bod cem wzro-

Kup książkę

Poleć książkę

TRZECIA WOJNA WALUTOWA (2010 – ?)  101

stu konsumpcji. (…) Sfinansowana wieymi pienidzmi obnika podatków
byaby w istocie odpowiednikiem synnego „zrzutu pienidzy z helikoptera”, o którym pisa Milton Friedman.
Oczywicie (…) rzd mógby (…) nawet skupowa istniejce aktywa
rzeczowe lub finansowe. Gdyby (…) Fed wykupi w takiej sytuacji cz
dugu pastwowego o takiej samej wartoci, pacc wieo wydrukowanymi pienidzmi, taka operacja byaby ekonomicznym odpowiednikiem
bezporednich operacji otwartego rynku na prywatnych aktywach32.
Bernanke wyjani, w jaki sposób Departament Skarbu mógby zwikszy dug
publiczny, aby kupowa prywatne aktywa, i jak Fed miaby go sfinansowa za
pomoc drukowania pienidzy. Taka operacja miaa miejsce midzy innymi
wtedy, gdy skarb pastwa przej firmy AIG, General Motors i Citibank oraz
wyratowa z opresji bank Goldman Sachs. Wszystkie te transakcje zostay przewidziane przez Bernankego kilka lat wczeniej.
Majc tak wanego sprzymierzeca, towarzysza broni, a w przyszoci take
nastpc, Greenspan móg rozpocz antydeflacyjn krucjat. Strach Bernankego i Greenspana przed deflacj by jedynym staym punktem w caym okresie 2002 – 2011. W opinii tych dwóch finansistów spadek cen by najwikszym
wrogiem gospodarki, a Chiny, które utrzymyway pace i koszty produkcji na
niskim poziomie dziki lekcewaeniu zasad bezpieczestwa pracy i ochrony
rodowiska, byy jej ródem.
Mimo cudu gospodarczego Pastwo rodka jeszcze w 2004 roku odnotowywao deficyt w handlu ze wiatem. To nic dziwnego w przypadku kraju znajdujcego si na wczesnym etapie rozwoju gospodarczego, gdy rosncy eksport
i tak jest mniejszy ni import komponentów infrastruktury, maszyn produkcyjnych, surowców i technologii. Chiny miay nadwyk w handlu ze Stanami
Zjednoczonymi, która jednak nie budzia niepokoju w Waszyngtonie. W 1997
roku amerykaski deficyt w handlu z Chinami nie przekracza 50 mld dolarów.
Pó niej zacz powoli rosn. W latach 2003 – 2006 poszybowa z poziomu 124 do
234 mld dolarów. W tym wanie okresie wzrosy obawy dotyczce wzajemnych
stosunków handlowych Stanów Zjednoczonych i Chin oraz roli, jak w ksztatowaniu tych stosunków odgrywa kurs juana do dolara. W 2006 roku senator
Charles E. Schumer z Nowego Jorku nazwa deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych „powoli krwawic ran na nadgarstkach amerykaskiej gospodarki”
i wskaza Pastwo rodka jako gównego sprawc problemów33.
Chiny eksportuj wewntrzn deflacj do Stanów Zjednoczonych za porednictwem kursu wymiany juana, co grozi spadkiem cen w Ameryce. ródem
problemu jest chiska polityka utrzymywania staego kursu juana w stosunku
do dolara. Waluta Chin nie jest przedmiotem swobodnego obrotu na midzynarodowych rynkach walutowych, w przeciwiestwie do dolara, euro, funta,
jena i innych walut wymienialnych. Sposób jej wykorzystania i dostpno
w celu rozliczania transakcji podlega cisej kontroli Ludowego Banku Chin
(ang. People’s Bank of China, PBOC), penicego funkcj banku centralnego.
Kiedy chiski eksporter sprzedaje towary zagranicznym kontrahentom za
dolary lub euro, musi wymieni otrzymane waluty na juany w PBOC wedug
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kursu ustalonego przez bank. Gdy za potrzebuje dolarów lub euro, by kupi
za granic materiay albo importowa inne towary, moe je dosta z powrotem,
ale tylko w takiej kwocie, która jest potrzebna do zawarcia transakcji — reszt
zatrzymuje bank.
Proces absorpcji wszystkich nadwyek dolarowych napywajcych do chiskiej gospodarki, zwaszcza po 2002 roku, przyniós kilka niezamierzonych efektów ubocznych. Najwikszym problemem byo to, e PBOC nie przyjmowa
zwyczajnych depozytów dolarowych, lecz skupowa nadwyki amerykaskiej
waluty, pacc za nie wieo wydrukowanymi juanami. Inaczej mówic, kiedy
Fed drukowa dolary, a amerykascy importerzy kupowali za nie chiskie towary, PBOC musia drukowa juany, eby wchon nadwyki. W efekcie Chiny przerzucay ciar prowadzenia polityki monetarnej na amerykaski bank
centralny: im wicej pienidzy drukowa Fed, tym wicej musia ich drukowa
PBOC, eby utrzyma stay kurs juana wobec dolara.
Drugi problem dotyczy tego, co Chiny maj zrobi z posiadanymi dolarami.
Ludowy Bank Chin musia gdzie inwestowa swoje rezerwy i osiga satysfakcjonujcy zysk. Banki centralne zwykle prowadz bardzo ostron polityk
inwestycyjn i PBOC nie jest wyjtkiem, poniewa preferuje bardzo pynne
rzdowe papiery wartociowe emitowane przez Departament Skarbu Stanów
Zjednoczonych. Kiedy nadwyka w handlu z Amerykanami utrzymywaa si
i rosa, Chiczycy zgromadzili ogromn ilo amerykaskich obligacji skarbowych. Na pocztku 2011 roku Agencja Reutera oszacowaa, e chiskie rezerwy
zagraniczne w rónych walutach s warte w sumie 2,85 bln dolarów, z czego
950 mld dolarów zostao zainwestowane w amerykaskie obligacje skarbowe
rónego rodzaju. Stany Zjednoczone i Chiny zwarte w nierozerwalnym ucisku
siedziay na monetarnej beczce prochu, która moga w kadej chwili wybuchn, gdyby wojna walutowa wymkna si spod kontroli.
Amerykanie desperacko nalegali na zwikszenie wartoci juana w celu zmniejszenia rosncego deficytu handlowego Stanów Zjednoczonych i spowolnienia
tempa akumulacji dolarowych aktywów przez PBOC. Ich interwencje przynosiy jednak bardzo ograniczone skutki. Od pocztku 2004 do poowy 2005 roku
sztywny kurs chiskiej waluty w stosunku do amerykaskiej utrzymywa si
na poziomie 8,28 juana za jednego dolara, zblionym do poziomu z 1997 roku.
Nagle, w cigu dwóch dni, pod koniec lipca 2005 roku chiska waluta umocnia
si o prawie 3% w stosunku do amerykaskiej, a cena dolara spada z 8,28 do
8,11 juana. Po tej jednorazowej rewaluacji nastpi trwajcy trzy lata okres stopniowego wzrostu wartoci juana, po którym w poowie lipca 2008 roku kurs wymiany wynosi 6,82 juana za dolara.
Wtedy PBOC zacign hamulec i ustabilizowa kurs juana wzgldem dolara
na poziomie 6,83 na nastpne dwa lata. W czerwcu 2010 roku nastpia druga
runda rewaluacji, podczas której do sierpnia 2011 roku juan powoli, lecz stabilnie dy do poziomu nieco przekraczajcego 6,40 za dolara. Wzrost wyraonej
w dolarach wartoci chiskiej waluty nie by bynajmniej pynny i towarzyszyy
mu liczne animozje. Retoryczne i polityczne potyczki midzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi, do których dochodzio w latach 2004 – 2011 na tle kursu
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wymiany ich walut, dominoway w chisko-amerykaskich stosunkach mimo
wielu waniejszych problemów midzynarodowych, na przykad zwizanych
z Iranem i Kore Pónocn.
Warto si zastanowi, w jaki sposób takie nierównoci jak amerykaski deficyt w handlu z Chinami oraz akumulacja amerykaskiego dugu publicznego
w Chinach mogyby ewoluowa w systemie z Bretton Woods. Wszystko zaczoby si tak samo: od skupowania amerykaskich papierów dunych przez
Chiny, poniewa zawsze istniaaby pokusa posiadania pewnej iloci obligacji
rzdu Stanów Zjednoczonych, choby ze wzgldu na potrzeb dywersyfikacji
i zarzdzania pynnoci. Niemniej w pewnym momencie Chiny mogyby zada wymiany czci amerykaskich obligacji na zoto, jako e byo to moliwe w systemie z Bretton Woods. Gdyby w 2008 roku doszo do wymiany stosunkowo niewielkiej transzy obligacji, wartej na przykad 100 mld dolarów, to
przy cenie 1000 dolarów za uncj kruszcu Stany Zjednoczone musiayby wyda
100 mln uncji zota, czyli okoo 2840 ton. Taka ilo stanowi 35% oficjalnej amerykaskiej poday zota. W przypadku wymiany wszystkich obligacji znajdujcych si w rkach Chiczyków Amerykanie musieliby wyda cae posiadane
zoto, a Pastwo rodka wzbogacioby si o ponad 9000 ton kruszcu. Mona
sobie nawet wyobrazi flotyll chiskich okrtów wojennych przybywajc do
nowojorskiego portu po odbiór cennego adunku oraz silnie chroniony amerykaski konwój wojskowy przewocy sztaby zota z West Point do adowni obcych statków, z których trafiyby do nowo wybudowanego skarbca w Szanghaju.
Bez wtpienia byby to szokujcy widok dla amerykaskich obywateli. Przywoujc ten zaskakujcy obraz, chc zwróci uwag na wany problem: amerykaski deficyt handlowy jest tak duy, e gdyby nadal obowizyway stare reguy gry, Stany Zjednoczone straciyby cae zoto, jakie posiadaj. Oczywicie
system z Bretton Woods nie zosta stworzony po to, by narody mogy ograbia
si nawzajem z rezerw zota, lecz po to, by musiay dba o naleyty stan finansów publicznych, zanim pojawi si gro ba utraty rezerw. Brak systemu opartego na zocie i moliwoci dokonywania rozlicze w czasie rzeczywistym sprawia, e Amerykanie nie zdaj sobie sprawy z tego, jak bardzo pogorszy si stan
finansów ich kraju.
Cho przytoczony przykad wydaje si skrajny, wanie tak funkcjonowa
wiatowy system monetarny jeszcze 40 lat temu. W 1950 roku Stany Zjednoczone posiaday rezerwy zota wynoszce ponad 20 tys. ton34. Z powodu utrzymujcego si deficytu w handlu z Europ i Japoni amerykaskie rezerwy znacznie
spady i w 1971 roku — w którym Nixon zamkn „zote okno” — nieznacznie
przekraczay poziom 9 tys. ton. Te utracone 11 tys. ton trafio w cigu 21 lat do
kilku krajów eksportujcych swoje towary do Stanów Zjednoczonych. W tym
czasie niemieckie rezerwy zota wzrosy od zera do 3600 ton. Zasoby Woch
wzrosy z 227 do ponad 2500 ton. Francuskie rezerwy wzrosy z 588 do ponad
3100 ton. Holandia, bdca kolejn rosnc potg opart na zocie, zwikszya
swoje zasoby z 280 do prawie 1700 ton. Nie cae zoto trafiajce do skarbców
wymienionych krajów pochodzio ze Stanów Zjednoczonych. Inna zota potga,
Wielka Brytania, dowiadczya spadku poziomu rezerw z 2500 ton w 1950 roku
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do zaledwie 690 ton w 1971 roku. Niemniej ogólnie rzecz biorc, zoto pyno
szerokim strumieniem ze Stanów Zjednoczonych do ich partnerów handlowych
w ramach automatycznego mechanizmu równowaenia bilansów, wbudowanego w system z Bretton Woods.
Chiny nie doczyy do grona eksportowych superpotg w zotym okresie
lat 50. i 60., lecz na pocztku XXI wieku, gdy rozlicze midzy pastwami dokonywano ju za pomoc papierowych skryptów dunych lub ich elektronicznych ekwiwalentów. To oznaczao, e sukces eksportowy Pastwa rodka nie
zostanie wynagrodzony zotem. Oznaczao take brak moliwoci sprawdzenia
realnej zdolnoci Stanów Zjednoczonych do drukowania pienidzy, poyczania ich i utrzymywania wydatków na astronomicznym poziomie. Zacht do
szaleczego poyczania i wydawania pienidzy bya polityka skrajnie niskich
stóp procentowych, prowadzona przez Greenspana i Bernankego. Z powodu
braku parytetu zota albo innego ograniczenia monetarnego, które w kocu
zmusioby departament skarbu do zacignicia hamulca, Chiny i Stany Zjednoczone pdziy w stron trzeciej wojny walutowej, nie majc kompasu ani mapy
umoliwiajcych nawigacj w gszczu papierowych roszcze o niespotykanej
wczeniej skali.
Najwaniejszym oskareniem wymierzonym w Chiny i czsto powtarzanym
przez pras, ale niewysuwanym oficjalnie przez Biay Dom od 1994 roku jest
zarzut, e Pastwo rodka manipuluje swoj walut w celu utrzymania niskich
cen eksportowanych towarów dla zagranicznych nabywców. Niemniej chiska
maszyna eksportowa nie jest celem samym w sobie — jest rodkiem do osignicia celu jeszcze waniejszego. Prawdziwy cel chiskiej polityki gospodarczej jest taki sam jak we wszystkich innych krajach: jest nim tworzenie miejsc
pracy. Do fabryk, montowni i centrów logistycznych pooonych na chiskim
wybrzeu pynie gigantyczna rzeka ludzi z wiejskich regionów rodkowych
i poudniowych Chin. Na zachód kraju migruj dziesitki milionów modych
robotników poszukujcych staego zatrudnienia i gotowych pracowa za jedn dziesit pensji, jak musiaby dosta czowiek wykonujcy podobn prac
w Stanach Zjednoczonych.
Przybysze ci mieszkaj w zatoczonych hotelach robotniczych, pracuj po
70 godzin na tydzie, korzystaj z publicznego transportu, jedz makaron oraz
ry i nie korzystaj z adnych rozrywek albo robi to niezwykle rzadko. Jeeli
uda im si zgromadzi jakie skromne oszczdnoci, wysyaj je do rodzinnej
wioski, aby wspomóc finansowo starzejcych si rodziców lub innych krewnych
pozbawionych opieki socjalnej. Niemniej z punktu widzenia chiskich wieniaków taki los jest urzeczywistnieniem „chiskiego snu” — dzisiejszego odpowiednika bardziej rozbudowanego „amerykaskiego snu” z poowy XX wieku:
o domu, samochodzie i dobrej szkole dla dzieci. Oczywicie ludzie przybywajcy ze wsi do miast musz tylko rozejrze si wokó siebie, by zobaczy mercedesy, cadillaki oraz luksusowe apartamenty nowobogackich i zrozumie, e hotel
robotniczy i miejski autobus to nie wszystko, co mog osign.
Nikt nie wie lepiej ni przywódcy Komunistycznej Partii Chin, co moe si sta,
kiedy zabraknie pracy. Historia Chin toczy si od upadku do upadku. Zwaszcza

Kup książkę

Poleć książkę

TRZECIA WOJNA WALUTOWA (2010 – ?)  105

trwajcy 140 lat okres od 1839 do 1979 roku by er cigego chaosu. Pocztkiem
niepokojów byy wojny opiumowe (1839 – 1860), po których nastpio powstanie
tajpingów (1850 – 1864), powstanie bokserów (1899 – 1901), upadek dynastii Qing
(1912), okres rzdów przywódców wojskowych w latach 20., wojna domowa
midzy nacjonalistami a komunistami na pocztku lat 30., japoska inwazja
i druga wojna wiatowa (1931 – 1945), przejcie wadzy przez komunistów (1949),
wielki skok naprzód (1958 – 1961), rewolucja kulturalna (1966 – 1976), a w kocu
mier Mao i upadek „bandy czworga” w 1976 roku. Wymienione wydarzenia
nie s tylko godnymi uwagi punktami na osi czasu, lecz dramatycznymi przypadkami wojen wewntrznych i zewntrznych, katastrofalnego godu, gwatów, terroru, masowych migracji uchod ców, korupcji, skrytobójstwa, konfiskat
mienia, politycznych egzekucji oraz braku skutecznego orodka politycznego
lub prawodawczego. Pod koniec lat 70. chiska kultura i cywilizacja byy skrajnie
wyczerpane politycznie, moralnie i fizycznie, a ludzie — nie wyczajc czonków partii — pragnli tylko stabilnoci i rozwoju gospodarczego. Liberalna demokracja i prawa czowieka mogy zaczeka.
Dlatego wanie demonstracje na placu Tiananmen w 1989 roku byy równie
niepokojce dla chiskich wadz jak ich brutalne stumienie szokujce dla Zachodu. Z ich punktu widzenia protest studentów móg znowu pogry Chiny
w chaosie po zaledwie 10 latach wzgldnego spokoju i wzrostu. Przywódcy
Komunistycznej Partii Chin wiedzieli o tym, e XIX-wieczna rebelia tajpingów
zacza si od jednego niezadowolonego studenta i szybko doprowadzia do
wybuchu krwawej wojny domowej, która obja ca poudniow poow cesarstwa i pochona 20 milionów ofiar. Chiska historia dowodzi, e sieci spoeczne nie wymagaj internetu do sprawnego funkcjonowania. Informacje s
przekazywane z ust do ust albo za porednictwem tzw. „dazibao” — plakatów
z wymalowanymi ogromnymi znakami chiskiego pisma. Przywódcy wiedzieli
take o tym, e przyczyn demonstracji na placu Tiananmen jest nie tylko tsknota za demokracj, ale przede wszystkim niezadowolenie studentów i robotników z powodu wzrostu cen ywnoci i spadku tempa wzrostu liczby miejsc
pracy, wynikajcego z gwatownego schadzania gospodarki w ramach walki
z inflacj, która zacza rosn pod koniec lat 80.
Oczywicie amerykascy politycy take martwili si o miejsca pracy. Recesja
w 2001 roku bya do agodna, jeli we mie si pod uwag dane statystyczne
dotyczce PKB i produkcji przemysowej, ale liczba bezrobotnych Amerykanów
wzrosa gwatownie z poziomu 5,6 miliona pod koniec 2000 roku do poziomu
8,2 miliona na koniec 2001 roku. Cho z technicznego punktu widzenia gospodarka odzyskaa form ju w 2002 roku, bezrobocie nie przestao rosn i pod
koniec 2002 roku liczba osób pozostajcych bez zatrudnienia signa 8,6 miliona. Dopiero wtedy zacza powoli spada, ale na kocu 2005 roku nadal wynosia ponad 7,2 miliona. Gdy w 2007 roku zacza si kolejna recesja, i tak ju wysokie bezrobocie znowu zaczo rosn i do pa dziernika 2009 roku cakowita
liczba osób pozbawionych pracy skoczya do 15,6 miliona. Jeeli uwzgldnimy
take osoby zatrudnione w niepenym wymiarze godzin, ale szukajce penego
etatu, oraz osoby niebdce formalnie bezrobotnymi, ale poszukujce pracy,
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okae si, e cakowita liczba pozbawionych zajcia Amerykanów w 2009 roku
wyniosa 25 milionów mczyzn i kobiet. Kada z tych 25 milionów osób ma
twarz, imi i rodzin. W erze statystyki ekonomici chtnie prezentuj dane
o bezrobociu w postaci wska ników procentowych: 6% w roku 2002 i 9,9%
w roku 2009, ale dopiero przytoczenie realnej liczby osób pozostajcych bez zatrudnienia, wynoszcej ponad 25 milionów, pozwala w peni zrozumie powag sytuacji. Ameryka desperacko potrzebowaa nowych miejsc pracy.
Przez jaki czas udawao si maskowa ludzk tragedi za pomoc lu nej polityki monetarnej Greenspana i Bernankego oraz wynikajcej z niej euforii zakupów na kredyt, rosncych cen domów, szybujcych kursów akcji oraz ogromnych kredytów hipotecznych na 100% wartoci nieruchomoci, udzielanych
dosownie wszystkim chtnym. Wprawdzie w latach 2004 – 2005 narzekano czasem na chiskie manipulacje walutowe i spadek liczby miejsc pracy w Ameryce, jednak krytyczne gosy nie byy zbyt syszalne w tym okresie ogromnego,
lecz — jak si pó niej okazao — niemoliwego do utrzymania dobrobytu wynikajcego z powszechnej dostpnoci atwego pienidza. Kiedy w 2007 roku
muzyka nagle ucicha i Stany Zjednoczone pogryy si w panice finansowej
2008 roku, chiscy decydenci nie mieli si ju gdzie schowa.
Amerykascy politycy pod wodz haaliwego senatora Charlesa Schumera
publicznie zaatakowali chisk strategi utrzymywania sztywnego kursu juana
do dolara i obarczyli Chiczyków win za utrat milionów miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych. Ponadpartyjna grupa amerykaskich senatorów, do której nalea Schumer, w 2008 roku napisaa list do prezydenta Busha, w którym
znalazo si midzy innymi takie zdanie: „Niesprawiedliwa przewaga cenowa,
jak daje niedowartociowanie (chiskiej waluty) producentom z Chin, zmusia
wiele amerykaskich firm do ogoszenia bankructwa albo wrcz likwidacji dziaalnoci, czynic krzywd naszym robotnikom, ich rodzinom i caej klasie redniej”35. Senator Schumer i jemu podobni najwyra niej nie zraali si tym, e nie
ma praktycznie adnych dowodów istnienia zwizku midzy liczb miejsc pracy a kursami wymiany walut. Wydaje si mao prawdopodobne, by stolarz z Karoliny Pónocnej zechcia pracowa za 118 dolarów miesicznie, jak robi to jego
chiski kolega. Nawet gdyby warto juana wzrosa dwukrotnie, chiski stolarz
dalej zarabiaby tylko 236 dolarów miesicznie, a to nadal byoby zdecydowanie
za mao dla stolarza amerykaskiego. Takie argumenty nie trafiay do demagogów, wedug których to chiska waluta bya winowajczyni amerykaskiego kryzysu, a Chiczycy mieli natychmiast speni dania dotyczce rewaluacji juana.
Administracja prezydenta George’a W. Busha syszaa gosy niezadowolonych obywateli, ale jednoczenie zdawaa sobie spraw ze znaczenia bliskiej
wspópracy z Pastwem rodka w wielu innych sprawach. Chiny byy najwikszym nabywc iraskiej ropy i mogy wpyn na stanowisko Iranu w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi na temat jego programu nuklearnego. Ponadto
podtrzymyway przy yciu odizolowany od wiata reim pónocnokoreaski,
z którym dzieliy granic, i mogy pomóc Amerykanom w realizacji wanych
celów strategicznych na Pówyspie Koreaskim. Najwiksze amerykaskie kor-
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poracje patrzyy zazdronie na chiski rynek i szukay moliwoci wejcia na
niego poprzez bezporedni ekspansj, przejcia chiskich przedsibiorstw albo
spóki joint venture z chiskimi podmiotami — adnego z tych przedsiwzi
nie dao si przeprowadzi bez zgody chiskiego rzdu. Chiczycy ponieli
prestiow porak w 2005 roku, gdy pastwowe przedsibiorstwo China National Offshore Oil Corporation musiao wycofa ofert przejcia amerykaskiej
korporacji naftowej Unocal Oil, po tym jak Izba Reprezentantów stosunkiem
gosów 398:15 przegosowaa rezolucj wzywajc prezydenta Busha do ponownego przeanalizowania teje oferty pod ktem bezpieczestwa narodowego
Stanów Zjednoczonych. Takie dziaania mogy skoni Chiczyków do odwetowego zablokowania amerykaskich inwestycji w Pastwie rodka. Krótko
mówic, Ameryka moga równie duo zyska, co straci na konfrontacji z Chinami, a dugofalowy dialog ekspertów na wysokim szczeblu wydawa si znacznie rozsdniejszym rozwizaniem.
Prezydent Bush odpowiedzia na potrzeb utrzymania amerykasko-chiskich napi walutowych pod kontrol, inaugurujc w 2006 roku Chisko-Amerykaski Strategiczny Dialog Gospodarczy (ang. China-U.S. Strategic Economic
Dialogue). Administracja Obamy wyrazia ch kontynuowania programu rozmów w bardziej rozbudowanej formie i przemianowaa go na Dialog Strategiczny
i Gospodarczy (ang. Strategic and Economic Dialogue, S&ED) po przyczeniu si
do rozmów amerykaskiego sekretarza stanu i chiskiego czonka rady pastwa
odpowiedzialnego za polityk zagraniczn. Przystpienie do rozmów szefów
dyplomacji obu pastw byo wyra nym sygnaem, e w XXI wieku geopolityczne i finansowe aspekty polityki narodowej s ze sob nierozerwalnie zwizane.
Dialog Strategiczny i Gospodarczy by jednym z kilku dwustronnych forów,
których zadaniem byo midzy innymi powstrzymanie wybuchu nowej wojny
walutowej. Wprawdzie dziki niemu udao si unikn eskalacji napi na tle
oskare o manipulowanie chisk walut, ale nie zrobiono nic, eby rozwiza problem. Seria dwustronnych szczytów z udziaem prezydentów Hu Jintao
i Baracka Obamy take nie przyniosa przeomu.
Stany Zjednoczone zmieniy wic taktyk i teraz naciskaj na Chiny za porednictwem grupy G20, nadal próbujc doprowadzi do rewaluacji juana.
W grupie atwiej bowiem znale  sprzymierzeców, a poza tym Chiczycy zwracaj wiksz uwag na opini caego wiata ni na opini samych Amerykanów.
Ostatnio udao si osign znaczny postp — nie w wyniku spotka organizowanych w ramach S&ED, lecz wanie w efekcie rozmów prowadzonych
w grupie G20. Na przykad po szczycie przywódców pastw nalecych do
G20 w Toronto nastpia niewielka, lecz godna uwagi rewaluacja juana, którego kurs w stosunku do dolara spad midzy 15 a 25 czerwca 2010 roku z poziomu 6,83 do poziomu 6,79. Z kolei efektem szczytu G20 w Seulu by spadek kursu juana wobec dolara z poziomu 6,69, zanotowanego 1 listopada 2010 roku, do
poziomu 6,62, osignitego 11 dni pó niej. To pokazuje, e Chiny s bardziej
wyczulone na zdanie czonków grupy ni na gosy dobiegajce z innych forów
midzynarodowych.
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Wiosn 2011 roku na pacyficznym froncie trzeciej wojny walutowej zapanowa wzgldny spokój. Najwaniejsze problemy nie zostay jednak rozwizane.
Presja na zwikszanie zatrudnienia w Chinach i Stanach Zjednoczonych oznacza, e konflikt moe w kadej chwili wybuchn ze zdwojon si. Zmiana wadzy w Pastwie rodka, do której dojdzie w 2012 roku, oraz zaplanowane na
ten sam rok wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych obudziy widmo
wewntrznych si politycznych, które mog si sta katalizatorem kolejnej konfrontacji midzynarodowej.



Front atlantycki

Sytuacj na froncie atlantyckim atwiej zrozumie jako relacj wspózalenoci
midzy dolarem a euro ni konfrontacji. To wynika ze znacznie wikszej skali
i zakresu wzajemnych powiza midzy amerykaskimi a europejskimi rynkami kapitaowymi i systemami bankowymi ni w przypadku analogicznych
relacji finansowych midzy innymi czciami wiata. Powizania te nigdy nie
byy bardziej widoczne ni po bankructwie banku inwestycyjnego Lehman
Brothers we wrzeniu 2008 roku. Cho wniosek o ogoszenie upadoci zoono
w amerykaskim sdzie po nieudanej próbie ratowania banku podjtej przez
Departament Skarbu, najbardziej poszkodowane byy europejskie fundusze
hedgingowe, które inwestoway w pozagiedowe transakcje swapowe lub miay
rachunki rozliczeniowe w londyskiej filii Lehman Brothers. Ta transatlantycka
katastrofa, o której mówiono wówczas bardzo duo, zostaa jeszcze bardziej
nagoniona w grudniu 2010 roku, gdy Fed na mocy ustawy Dodda-Franka
musia ujawni szczegóy operacji ratowania banków w Europie podczas paniki 2008 roku.
Na pocztku 2011 roku kurs euro do dolara by niemal taki sam jak w 2007
roku. W styczniu 2007 roku euro kosztowao 1,30 dolara, a cztery lata pó niej
kurs wymiany równie oscylowa wokó tej wartoci, jednak nie naley sdzi,
e byo to objawem dugookresowej stabilnoci. Tak naprawd relacja midzy
dolarem a euro bya bardzo chwiejna — kurs europejskiej waluty waha si od
1,59 dolara w lipcu 2008 roku do 1,10 dolara w czerwcu 2010 roku.
O euro i dolarze mona myle jak o dwóch pasaerach statku. W dowolnym
momencie jeden z pasaerów moe przebywa na wyszym pokadzie, a drugi
na niszym. Mog swobodnie zamienia si miejscami i przechodzi z pokadu
na pokad, ale pod koniec dnia i tak nadal znajduj si na jednym statku pyncym ze sta prdkoci w stron wspólnego celu. Codzienne fluktuacje s wynikiem dziaania czynników technicznych, krótkookresowej gry poday i popytu, strachu przed niewypacalnoci lub dezintegracj strefy euro i odprenia
spowodowanego przeprowadzeniem operacji ratunkowej i dofinansowaniem
upadajcych banków. Euro i dolar razem przechodz przez te zawirowania, nie
oddalajc si od siebie bardziej, ni pozwala na to wielko statku, na którym
si znajduj.
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Mimo to Stany Zjednoczone s w peni zaangaowane w wojn walutow
toczc si na froncie atlantyckim, ale nie walcz o nadmierne umocnienie si
europejskiej waluty, lecz o to, by drogi euro i dolara nie rozeszy si cakowicie.
Samo euro jest cudem wspóczesnej kreacji pienidza: zostao wymylone przez
czonków Unii Europejskiej po 30 latach debat oraz 10 latach intensywnych bada i planowania. Stanowio zwieczenie wielkiego projektu integracji europejskiej, rozpocztego tu po drugiej wojnie wiatowej i majcego zagwarantowa
trway pokój na kontynencie.
Od koca renesansu, czyli od poowy XVI wieku, Europa bya przez ponad
400 lat nkana konfliktami. Zaczo si od reformacji i kontrreformacji, potem
przysza wojna trzydziestoletnia, angielska wojna domowa, wojny prowadzone przez Ludwika XIV, wojna siedmioletnia, rewolucja francuska, wojny napoleoskie, wojna francusko-pruska, pierwsza wojna wiatowa, druga wojna
wiatowa i Holokaust, a na koniec elazna kurtyna i nuklearny terror zimnej
wojny. A do koca XX wieku Europa miaa bardzo cyniczne podejcie do nacjonalistycznych roszcze i znaczenia przewagi militarnej. Stare podziay etniczne, narodowe i religijne byy cigle ywe. Stary Kontynent potrzebowa jednoczcej siy — czego, co zwizaoby europejskie gospodarki ze sob tak mocno,
by wojna staa si czym niewyobraalnym albo wrcz niemoliwym.
Poczwszy od obejmujcej sze pastw Europejskiej Wspólnoty Wgla i Stali, powoanej do ycia w 1951 roku, Europa przesza przez róne formy stref wolnego handlu, wspólnego rynku i systemów monetarnych. Traktat z Maastricht,
podpisany w 1992 roku w maym holenderskim miecie, w którym toczyy si
negocjacje w jego sprawie, umoliwi powoanie bytu politycznego zwanego
Uni Europejsk, a w dalszej perspektywie stworzenie wspólnej waluty, wprowadzonej do obiegu w 1999 roku. Euro miao by emitowane przez utworzony
w tym celu Europejski Bank Centralny. Do 2011 roku wspóln walut przyjo
17 pastw nalecych do Unii.
Analitycy od samego pocztku ostrzegali jednak, e wspólna waluta emitowana przez jeden bank centralny jest niekompatybilna z rónymi politykami
fiskalnymi realizowanymi przez poszczególne pastwa przyjmujce euro. Kraje, które zawsze byy rozrzutne i czsto odmawiay spaty dugów oraz dewaluoway swoj walut — takie jak Grecja i Hiszpania — mogy by trudnymi
partnerami w unii monetarnej obejmujcej równie pastwa tak oszczdne
i zdyscyplinowane jak Niemcy.
Trzeba byo 10 lat, eby ujawniy si wszystkie wady tego systemu, tkwice
w nim od samego pocztku. Dziki zbienoci toksycznych interesów skorumpowanych ministrów, bezwzgldnych specjalistów od derywatowych szwindli
oraz milczco przychylnych urzdników z Brukseli takie kraje jak Grecja mogy
zwiksza deficyt i poycza pienidze bez opamitania, przekraczajc wielokrotnie limity okrelone w traktacie z Maastricht. Prawdziwe koszty tych operacji ukrywano z roku na rok w kontraktach, których nie trzeba byo wykazywa
w bilansach. Inwestorzy chtnie kupowali wart miliardy euro dug publiczny
Grecji, Portugalii, Hiszpanii, Irlandii i innych pastw nalecych do strefy euro,
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oprocentowany niewiele wyej ni papiery dune tak solidnych duników jak
Niemcy. Zainteresowanie obligacjami tych krajów byo wynikiem wysokich
ocen przyznawanych krajom przez niekompetentne agencje ratingowe, nierzetelnych sprawozda finansowych publikowanych przez rzdy oraz yczeniowego mylenia inwestorów, którzy uwaali, e aden kraj nalecy do strefy euro
nigdy nie ogosi bankructwa.
Drog do kryzysu niewypacalnoci europejskich pastw, który zacz si
w 2010 roku, wytyczya w duej mierze nowa koalicja banków, duników i biurokratów. Banki kupoway obligacje pastw strefy euro i ksigoway zwizane
z nimi zyski jako pewne, w przekonaniu, e Unia Europejska nie pozwoli upa
adnemu krajowi czonkowskiemu. Pastwa ochoczo emitoway obligacje, eby sfinansowa wydatki osigajce niemoliwy do utrzymania poziom, przynoszce najwiksze korzyci zwizkom zawodowym. Prawdopodobnie najbardziej zdradliwe byy jednak interesy biurokratów z Brukseli. Gdyby europejski
kryzys zaduenia sam si jako rozwiza, ogoszono by wielki sukces projektu
wspólnej waluty. Gdyby dug którego z pastw okaza si niemoliwy do spacenia, biurokraci zaproponowaliby zwikszenie stopnia integracji i zakresu kontroli nad poszczególnymi pastwami ze strony Brukseli. wiadomie przymykajc oko na lekkomylno niektórych pastw, biurokraci stworzyli sytuacj,
w której nie mogli przegra. Gdyby euro odnioso sukces, czekay ich zaszczyty,
za gdyby znalazo si w tarapatach — jeszcze wiksza wadza. Kopoty miay
si zacz ju wkrótce.
Europejskie banki kupoway nie tylko obligacje pastw europejskich, ale
take papiery dune emitowane przez Fannie Mae i szeroki asortyment szemranych produktów strukturalizowanych rodem z Wall Street, takich jak zabezpieczone dune instrumenty finansowe (ang. collateralized debt obligations, CDO).
Te ostatnie opieray si na kredytach udzielanych przez niedowiadczonych
lokalnych bankierów w caych Stanach Zjednoczonych, które byy przepakowywane i sprzedawane za miliardy dolarów przez takie podmioty jak Lehman
Brothers, zanim doszo do wpadki. Najsabszym ogniwem w globalnym systemie finansowym — sabszym nawet ni Citigroup, Goldman Sachs i inne cudem uratowane przed bankructwem ikony amerykaskich finansów — byy
europejskie banki.
W 2010 roku system pastwowych finansów w Europie mia posta skomplikowanej sieci krzyujcych si dugów36. Grecja bya winna wierzycielom
236 mld dolarów, w tym 15 mld dolarów podmiotom brytyjskim, 75 mld dolarów podmiotom francuskim i 45 mld dolarów podmiotom niemieckim. Dug
Irlandii siga 867 mld dolarów, w tym 60 mld dolarów pochodzio od wierzycieli francuskich, 188 mld dolarów od wierzycieli brytyjskich oraz 184 mld dolarów od wierzycieli niemieckich. Hiszpania zacigna w sumie 1,1 bln dolarów
dugu i bya winna 114 mld dolarów Brytyjczykom, 220 mld dolarów Francuzom
oraz 238 mld dolarów Niemcom. Ten sam schemat powtarza si we Woszech,
Portugalii i innych skrajnie zaduonych pastwach strefy euro. Najwiksz
kwot zaduenia midzy dwoma krajami mogy „si pochwali” Wochy, które
byy winne Francji 511 mld dolarów.
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Cho wacicielami tego dugu pastwowego byy róne instytucje — w tym
fundusze emerytalne i ubezpieczeniowe — zdecydowana wikszo znajdowaa
si w rkach banków z innych krajów ni kraj emitenta. Dlatego wanie Fed
dokona dyskretnej interwencji w Europie w 2008 roku i dlatego tak bardzo si
broni przed ujawnieniem szczegóów tej operacji po wejciu w ycie ustawy
Dodda-Franka w 2010 roku. Dlatego waciciele obligacji wyemitowanych przez
wspierane przez amerykaski rzd agencje kredytowe Fannie Mae i Freddie
Mac nie ponieli adnych strat, kiedy Departament Skarbu zasili je pienidzmi
podatników w 2008 roku. Dlatego te pastwa wiodce prym w Unii Europejskiej, czyli Niemcy i Francja, szybko zaczy organizowa pomoc dla zaduonych krajów z peryferii Unii, takich jak Grecja, Irlandia i Portugalia, kiedy kryzys
euro wszed w faz krytyczn w 2010 roku. Popiech towarzyszcy wszystkim
trzem interwencjom by spowodowany niewypacalnoci europejskiego systemu bankowego. Subsydiowanie greckich emerytów i irlandzkich banków byo
stosunkowo nisk cen za uniknicie widoku zmurszaego gmachu europejskich
finansów obracajcego si w perzyn.
W samym rodku potnego kryzysu zadueniowego Europa nie bya pozostawiona sama sobie. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Chiny pomagay
w ratowaniu europejskich banków i cho bezporednie przyczyny ich zaangaowania byy róne, u podstaw interwencji w obu przypadkach leaa ch
ochrony wasnych interesów. Europa jest bardzo duym rynkiem zbytu amerykaskich towarów. Silne euro zwiksza zainteresowanie Europejczyków produkowanymi w Stanach Zjednoczonych maszynami, samolotami, lekami, towarami rolnymi, usugami edukacyjnymi oraz wieloma innymi produktami
i usugami. Upadek euro byby jednoznaczny z zaamaniem si handlu midzy
dwoma gigantami wiatowej gospodarki. Bankructwo europejskiego kraju pocignoby za sob upadek europejskich banków i wspólnej waluty, poniewa
inwestorzy od pocztku kryzysu odczuwali obrzydzenie na myl o dugu denominowanym w euro i uciekali z europejskich banków. Konsekwencje zwoki
w spacie dugu przez europejskie pastwo byyby zbyt powane dla amerykaskich eksporterów, by mona byo dopuci do takiej sytuacji. Nie mona byo
pozwoli na bankructwo caego kontynentu. Amerykaskie subwencje, linie
swapowe i programy ratunkowe dla takich instytucji jak Fannie Mae byy czci wieloaspektowego, dugofalowego programu wzmacniania euro.
Chiny take miay interes we wzmacnianiu euro, ale w ich przypadku wynika on z przesanek politycznych. Oczywicie Europa jest ogromnym rynkiem
zbytu towarów eksportowanych z Chin i pod tym wzgldem interesy Pastwa
rodka s zblione do amerykaskich. Niemniej chiskie banki nie s tak cile
powizane z europejskimi jak amerykaskie, dziki czemu Chiny maj wiksz
swobod decydowania o tym, jakiej pomocy udzieli Europie i kiedy to zrobi.
Europejski kryzys zaduenia by dla Chin okazj do dywersyfikacji rezerw
i portfeli inwestycyjnych oraz czciowego odejcia od dolara na rzecz euro,
a take nabycia wielu nowoczesnych systemów, których odmówiy im Stany
Zjednoczone, oraz zbudowania platform umoliwiajcych transfer technologii
na du skal do Chin.
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Niemcy chtnie przyjy pomoc dla euro, oferowan przez Stany Zjednoczone i Chiny. Mona byo oczekiwa, e bdce potg eksportow pastwo
niemieckie bdzie zadowolone z osabienia euro, z tego samego powodu, dla
którego Stanom Zjednoczonym zaleao na sabym dolarze, a Chinom na sabym
juanie: ze wzgldu na moliwo osignicia przewagi w wojnie walutowej
i zwikszania eksportu dziki sabej walucie. Niemcy handlowali jednak nie
tylko z krajami spoza Unii Europejskiej, ale take z pastwami nalecymi do
wspólnoty. W przypadku wymiany handlowej midzy pastwami z eurostrefy
warto waluty nie miaa znaczenia, poniewa zarówno eksporter, jak i importer (na przykad Niemcy i Hiszpania) posugiwa si tym samym pienidzem.
Gdyby europejska waluta si zaamaa albo gdyby poszczególne kraje wróciy
do swoich starych walut, wewntrzunijne rynki byyby stracone dla Niemiec.
Panuje przekonanie, e Niemcy nie byy skonne wspiera Grecji i Irlandii
oraz pozostaych sabych ogniw w systemie europejskiej waluty. W rzeczywistoci jednak nie miay dobrej alternatywy. Koszty ewentualnego upadku euro
byyby znacznie wysze ni koszty regionalnego programu ratunkowego. Co
wicej, Niemcy w istocie skorzystay na europejskim kryzysie zaduenia. Dziki
utrzymaniu euro Niemcy zajy dominujc pozycj w Europie, a osabienie
wspólnej waluty umoliwio im zwikszenie eksportu do krajów pozaeuropejskich. Z punktu widzenia Niemców idealnym rozwizaniem jest euro na tyle
sabe, by gwarantowao opacalno eksportu do Stanów Zjednoczonych i Chin,
ale jednoczenie na tyle mocne, by nie upado. Mimo zamieszania wokó europejskiej waluty Niemcom udao si znale  ten zoty rodek w 2010 roku.
Dziki wspólnocie amerykaskich, chiskich i niemieckich interesów raczej
nie ma ju wtpliwoci co do tego, e euro przetrwa. To, e banki utony w mieciowych aktywach, e peryferyjne kraje Unii Europejskiej prowadziy niemoliw do utrzymania na dusz met polityk fiskaln oraz e ludno Grecji,
Irlandii, Portugalii i Hiszpanii musiaa si pogodzi z trudnociami gospodarczymi, by linie produkcyjne w Szanghaju i Seattle mogy nadal pracowa pen
par, miao drugorzdne znaczenie. Karty rozdawao centrum Unii.



Front eurazjatycki

Jeli relacj midzy euro a dolarem mona okreli mianem wspózalenoci, relacja midzy euro a juanem jest zwyk zalenoci. Chiny wyrastaj na potencjalnego wybawiciela kilku europejskich krajów, takich jak Grecja, Portugalia
i Hiszpania, poniewa s skonne wykupi cz ich obligacji w samym rodku
europejskiego kryzysu. Niemniej trzeba pamita, e dziaania Chiczyków s
oparte na chodnej kalkulacji uwzgldniajcej wycznie interesy Pastwa rodka.
Mocne euro byoby na rk Chiczykom. Unia Europejska jako cao jest
wikszym partnerem handlowym Chin ni Stany Zjednoczone. Gdyby w wyniku zamieszania w Europie takie kraje jak Grecja czy Irlandia opuciy stref
euro, musiayby przyj swoje stare waluty, które byyby jednak znacznie zde-
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waluowane w stosunku do juana. Chiski eksport do czci Europy ucierpiaby
na tym bardzo mocno. Zainteresowanie Chin utrzymaniem euro jest równie
due (albo nawet wiksze) ni zainteresowanie dalszym utrzymywaniem sztywnego kursu juana wzgldem dolara.
Angaujc si w Europie, Chiny chc zdywersyfikowa swoje rezerwy, by
zawieray wicej aktywów denominowanych w euro, zyska szacunek i przychylno krajów europejskich, którym pomagaj, kupujc ich obligacje, oraz
uzyska rewan za takie zakupy. Rewan ten moe mie wiele form, na przykad bezporednich inwestycji zagranicznych w wan infrastruktur, tak jak
porty i elektrownie, dostpu do wanych europejskich technologii oraz moliwoci kupowania zaawansowanej broni zarezerwowanej dotychczas dla pastw
NATO i ich przyjació, takich jak Izrael. Chiskie interesy zwizane ze wspieraniem euro nie s sprzeczne z interesami Niemiec, cho oba kraje jako eksporterzy tocz zaciek rywalizacj na globalnym rynku.
Kupujc obligacje peryferyjnych pastw europejskich, Chiny pomagaj Niemcom ud wign koszt misji ratunkowej. Wspierajc euro, pomagaj im take
unikn strat, które Niemcy musieliby ponie, gdyby euro upado, w tym katastrofalnych strat niemieckich banków. Jest to sytuacja, w której Chiny nie mog
nic straci, a zyskuj bezpieczestwo na europejskiej flance podczas otwartej
konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi. Z chiskiego punktu widzenia gównym frontem wojny walutowej jest front pacyficzny i jak dotychczas Pastwu
rodka udawao si unika zaogniania sytuacji na froncie eurazjatyckim — zarówno dziki saboci Europy, jak i delikatnoci Chin.
Stany Zjednoczone take wspieraj europejsk walut, i to z takich samych
przyczyn, dla których robi to Chiny: gwatowny upadek euro zmniejszyby
jego warto w stosunku do dolara i zaszkodziby amerykaskim eksporterom,
którzy konkuruj z Europejczykami na rynku bliskowschodnim, rodkowoi poudniowoamerykaskim oraz poudniowoazjatyckim. Chinom i Stanom
Zjednoczonym zaley nie tylko na przetrwaniu euro, ale take na jego umacnianiu si w stosunku do juana i dolara, poniewa to byoby korzystne dla ich
eksportu. Europa, Chiny i Stany Zjednoczone wspólnie staraj si nie dopuci
do upadku euro, cho kieruj si rónymi motywami, a ich interesy w pozostaych dziedzinach s czsto sprzeczne.
Ta wspólnota celu oznacza, e euro prawdopodobnie przetrzyma obecny
kryzys i bdzie funkcjonowao w przewidywalnej przyszoci, mimo moliwoci restrukturyzacji zaduenia publicznego w Europie i powanych problemów
gospodarczych. Nie wiadomo jeszcze, czy uda si kontynuowa misj ratunkow i czy chiska ofensywa przyja ni w Europie bdzie trwaa. Jeli euro rzeczywicie upadnie, Chiny jednoczenie ponios bardzo due straty na europejskich
obligacjach, bd musiay dokona rewaluacji juana i strac wany rynek eksportowy. Niewykluczona jest take bezporednia konfrontacja Chin z Europ
na tle wielu innych spraw, ale jak dotd sytuacja na zachodnim froncie chiskiej
wojny walutowej jest spokojna.
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Globalne potyczki

Oprócz trzech gównych frontów w wojnie walutowej — pacyficznego (dolar
– juan), atlantyckiego (euro – dolar) i eurazjatyckiego (euro – juan) — na caym
wiecie jest take kilka innych punktów zapalnych, w których tocz si potyczki walutowe. Wród nich najwiksze znaczenie ma obecnie front brazylijski.
Brazylia utrzymywaa sztywny kurs swojej waluty do dolara a do 1994 roku37. Niemniej globalne zawirowania spowodowane kryzysem meksykaskiego peso w grudniu 1994 roku odbiy si na realu i zmusiy brazylijski rzd do
jego obrony. Opracowano „plan dla reala” (ang. Real Plan), który przewidywa
seri celowych dewaluacji brazylijskiej waluty w stosunku do dolara. Wskutek
tego w latach 1995 – 1997 warto reala spada o 30%.
Po sukcesie polegajcym na sprowadzeniu wartoci swojej waluty do bardziej rzeczywistego poziomu Brazylia po raz kolejny pada ofiar rozprzestrzeniajcej si choroby. Tym razem ródem zakaenia nie bya Ameryka aciska,
lecz Azja Wschodnia. Nowy kryzys finansowy zacz si w 1997 roku i szybko
obj kraje od Tajlandii po Indonezj, pó niej ogarn Kore Poudniow i Rosj, a w kocu wygas w Brazylii, gdzie Midzynarodowy Fundusz Walutowy
ustawi monetarn zapor ogniow opart na finansowaniu awaryjnym, podczas gdy Fed na potg ci stopy procentowe, by zapewni globaln pynno.
W nastpstwie tej burzy Brazylia ponaglana przez MFW cakowicie uwolnia
kurs swojej waluty i umoliwia swobodny przepyw kapitau, lecz mimo to
wci dowiadczaa okresowych kryzysów bilansu patniczego i w 2002 roku
znowu musiaa skorzysta z pomocy Funduszu.
Los Brazylii odmieni si na lepsze w 2002 roku, kiedy wybory prezydenckie
wygra Luiz Inácio Lula da Silva, nazywany po prostu Lul. Pod jego przywództwem w latach 2003 – 2010 Brazylia znacznie zwikszya eksport surowców naturalnych oraz unowoczenia baz technologiczn i produkcyjn. Samoloty
Embraer znalazy si w gronie najnowoczeniejszych maszyn na wiecie, przez
co Brazylia staa si nagle trzecim co do wielkoci producentem samolotów na
wiecie. Ogromny rynek wewntrzny jak magnes przyciga zagraniczny kapita
poszukujcy wysokich zysków, zwaszcza po zapaci na amerykaskich i europejskich rynkach finansowych, do której doszo w wyniku paniki 2008 roku.
W latach 2009 – 2010 real umocni si w stosunku do amerykaskiej waluty:
cena dolara spada z 2,40 do 1,69 reala. Rewaluacja reala o 40% w cigu dwóch
lat odbia si bardzo niekorzystnie na brazylijskim eksporcie. Znaczna nadwyka w handlu ze Stanami Zjednoczonymi, wynoszca 15 mld dolarów w 2009 roku, szybko stopniaa i po dwóch latach zmienia si w deficyt wynoszcy 6 mld
dolarów. To wanie ta zmiana bilansu handlowego skonia brazylijskiego ministra finansów Guido Manteg do ogoszenia we wrzeniu 2010 roku pocztku
globalnej wojny walutowej.
Poniewa Chiny utrzymuj sztywny kurs juana wobec dolara, 40-procentowa rewaluacja reala w stosunku do dolara oznaczaa tak sam rewaluacj reala
w stosunku do juana. Ucierpia nie tylko eksport produktów zaawansowanych
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technologicznie, konkurujcych z amerykaskimi wyrobami, lecz take eksport
prostych towarów, takich jak tekstylia, dla których konkurencj s chiskie wyroby. Brazylia odpowiedziaa interwencj walutow banku centralnego, podniesieniem progu rezerw obowizkowych dla lokalnych banków zajmujcych
krótkie pozycje na dolarze oraz innymi formami kontroli kapitau.
Pod koniec 2010 roku Dilma Rousseff, nastpczyni Luli na stanowisku prezydenta, zobowizaa si naciska na G20 i MFW w sprawie ustanowienia przepisów umoliwiajcych identyfikowanie manipulantów walutowych — zapewne
chodzio jej o Chiny i Stany Zjednoczone — w celu osabienia presji na wzrost
wartoci reala. Próby powstrzymania aprecjacji reala zakoczyy si krótkotrwaym sukcesem pod koniec 2010 roku, ale niedugo potem pojawi si nowy problem — inflacja. Poniewa Brazylia próbowaa utrzyma stabilny kurs reala wobec dolara, musiaa jednoczenie importowa amerykask inflacj, gdy Fed na
potg drukowa pienidze.
Brazylia staa przed takim samym dylematem jak Chiny: musiaa wybiera
midzy inflacj a rewaluacj. Kiedy Stany Zjednoczone drukuj dolary, kraje
próbujce utrzymywa sztywne kursy swoich walut wobec dolara take musz
drukowa pienidze, a to wywouje u nich inflacj. W konsekwencji amerykascy inwestorzy poszukujcy wysokich zysków na caym wiecie dosownie zalali
Brazyli „gorcym pienidzem”. Sytuacja pogorszya si tak bardzo, e w raporcie Nomura Global Economics opublikowanym na pocztku 2011 roku wskazano
Brazyli jako najwikszego przegranego wojny walutowej. Do pewnego stopnia bya to prawda, jeli we mie si pod uwag aprecjacj reala. W kwietniu
2011 roku Brazylia „wywiesia bia flag na polu bitwy wojny walutowej”, jak
napisano w dzienniku „Wall Street Journal”. Wydawao si, e Brazylijczycy pogodzili si z wysz wartoci reala po tym, jak wprowadzenie kontroli walutowej, opodatkowanie zagranicznych inwestycji i zastosowanie innych rodków
zaradczych nie zatrzymao aprecjacji.
Poniewa Brazylia nie ma takich rezerw ani nadwyek jak Chiny, nie moga
utrzyma stabilnego kursu reala, skupujc wszystkie dolary napywajce do
kraju. Utkna wic midzy motem aprecjacji waluty a kowadem inflacji. Podobnie jak Amerykanie i Europejczycy, cho oczywicie z innego powodu, Brazylia zacza szuka pomocy w grupie G20.
Przypadek Brazylii jest bardzo wany ze wzgldu na terytorium, liczb ludnoci i wielko gospodarki tego kraju, ale oczywicie nie jest ona jedynym pastwem, które znalazo si w krzyowym ogniu wojny midzy dolarem, euro
i juanem. W gronie krajów wprowadzajcych kontrol kapitau lub rozwaajcych takie rozwizanie w celu powstrzymania napywu „gorcego pienidza”
(zwaszcza dolarów) znajduj si Indie, Indonezja, Korea Poudniowa, Malezja,
Singapur, Republika Poudniowej Afryki, Tajwan i Tajlandia. Wszystkie obawiaj si, e ich waluty nadmiernie zyskaj na wartoci, co osabi konkurencyjno ich eksportu w obliczu lu nej polityki monetarnej prowadzonej przez Fed
oraz wynikajcego z niej napywu dolarów krcych po wiecie w poszukiwaniu wyszych zysków i szybszego wzrostu.
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Kontrola kapitau przyjmuje róne formy, w zalenoci od preferencji stosujcych j banków centralnych i ministrów finansów. W 2010 roku Indonezja
i Tajwan ograniczyy emisj krótkoterminowych papierów wartociowych, co
zmusio inwestorów obracajcych „gorcym pienidzem” do lokowania kapitau
na duszy okres. Korea Poudniowa i Tajlandia wprowadziy podatek od odsetek od obligacji pastwowych znajdujcych si w rkach zagranicznych inwestorów, aby zniechci ich do kupowania rzdowych papierów dunych
i zmniejszy presj na wzrost wartoci lokalnych walut. Przypadek Tajlandii
zakrawa zreszt na ironi, poniewa to wanie w tym kraju zacza si panika
finansowa lat 1997 – 1998. W jej trakcie inwestorzy starali si za wszelk cen wycofa pienidze z Tajlandii, a rzd usiowa zwiksza warto tajlandzkiej waluty. W 2011 roku inwestorzy próbowali ulokowa pienidze w tym kraju, a rzd
chcia utrzyma nisk warto waluty. Nie ma chyba lepszego przykadu zmiany,
jaka zasza w cigu ostatniej dekady w ukadzie si midzy rynkiem wschodzcym, jakim jest Tajlandia, a krajem rozwinitym, jakim s Stany Zjednoczone.
aden z tych peryferyjnych, gównie azjatyckich krajów próbujcych utrzyma niskie kursy swoich walut nie emituje powszechnie akceptowanej na wiecie waluty rezerwowej i aden z nich nie ma siy gospodarczej porównywalnej
z potg Stanów Zjednoczonych, Chin czy strefy euro, umoliwiajcej obron
w wojnie walutowej za pomoc bezporednich interwencji rynkowych. One take potrzebuj wielostronnego forum, na którym bdzie mona rozwiza wszystkie napicia spowodowane wybuchem trzeciej wojny walutowej. Cho do tej
pory tak rol peni Midzynarodowy Fundusz Walutowy, coraz wicej duych
gospodarek biorcych udzia w wymianie handlowej — bez wzgldu na to, czy
nale do „grupy dwudziestu”, czy nie — wanie od G20 oczekuje nowych wytycznych lub regu pozwalajcych unikn eskalacji wojen walutowych i nieodwracalnych szkód ponoszonych przez kady kraj z osobna i przez cay wiat.
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