
Wstęp / 01

Kryzys długów
publicznych

Przewodnik 
dla początkujących



Wstęp / 01

Wstęp

Kryzys długów publicznych uderzył  
w wiele krajów Europy. Według popular-
nego wyjaśnienia załamanie, do którego 
doszło wiosną 2010 r.  zostało spowo-
dowane tym, że społeczeństwa Grecji, 
Portugalii, Irlandii, Hiszpanii czy Włoch 
„żyły ponad stan”. Podobna retoryka 
towarzyszy debacie na temat wzrostu 
długu publicznego w Polsce. W rzeczy-
wistości, jak pokazują dostępne statystyki 
ekonomiczne, zadłużenie państw nie ma 
nic wspólnego z wydatkami socjalny-
mi i nadmierną wysokością płac. Długi 
spowodowała wieloletnia neoliberalna 
polityka rządów: obniżki podatków dla 
najbogatszych i od kapitału, deregulacje 
rynków finansowych, prywatyzacje sek-
torów publicznych i systemów emery-
talnych. Działania te doprowadziły do 
poważnego zmniejszenia źródeł finan-
sowania budżetów. Sytuacja pogarszała 
się od dwóch dziesięcioleci, a przybrała 
postać kryzysu, gdy państwa i instytucje 
Unii Europejskiej zdecydowały się na 
użycie publicznych środków do akcji 
ratowania zagrożonych upadkiem ban-
ków prywatnych po załamaniu rynków 
finansowych w latach 2008-2009. Aby 
zasypać dziury budżetowe powiększone 
gwałtownie w wyniku tych akcji ratun-
kowych, państwa pożyczają na rynkach 
finansowych, a spekulacje działających 
na nich funduszy inwestycyjnych jeszcze 
mnożą sumę powstającego w ten sposób 

zadłużenia. Dlatego zalecana dziś przez 
Komisję Europejską, Europejski Bank 
Centralny i Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy polityka cięć w wydatkach        
i obniżek płac wydaje się wysoce kontro-
wersyjna. Nie tylko jest niesprawiedli-
wa, ale będzie także nieskuteczna – co 
najwyżej doprowadzi do nowej recesji. 
W tej sytuacji wielu ekonomistów zaleca 
restrukturyzację długów. Inni uważają, że 
długi publiczne należy poddać audytowi 
obywatelskiemu, aby zweryfikować ich 
prawomocność. Część zadłużenia, która 
urosła wskutek działań niezgodnych z 
prawem, podejmowanych wbrew inte-
resom społeczności danego kraju przy 
pełnej świadomości tego faktu ze strony 
wierzycieli oraz w wyniku spekulacji obli-
gacjami na rynkach finansowych można 
określić mianem „długu haniebnego”.  
W konsekwencji należy tę część zadłuże-
nia uznać za bezprawną i anulować. 
Stawką debaty o długach publicznych 
jest przyszłość europejskiego modelu 
społecznego, a także jego demokratyczny 
charakter. Dotyczy to także poszczegól-
nych krajów UE, w tym Polski. 
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jedynie kosztem pracowników i sektora 
publicznego, a zatem za pośrednictwem 
akumulacji przez wywłaszczenie. Dług 
publiczny pojawił się jako efekt uboczny 
tego procesu. Stanowił on wynik ograni-
czenia źródeł dochodów budżetowych. 
Jego rozmiary znacznie powiększyły się 
w latach 80., ale najbardziej dynamiczny 
wzrost nastąpił w latach 90. i w pierw-
szych latach XXI stulecia. Dług finanso-
wał nie tylko obniżki podatków  
i odpływ środków z sektora publicznego 
do sektora finansowego, ale także akcje 
ratowania prywatnych instytucji finan-
sowych, które coraz częściej wpadały w 
pułapki własnych innowacji i spekulacji, 
do których zachęcały kolejne deregulacje.  
W tym okresie można już mówić o syste-
mie długu publicznego. Jego kształt i rzą-
dzące nim mechanizmy były ściśle zwią-
zane z globalnym systemem finansowym, 
który co kilka lat wpadał w turbulencje 
i kryzysy (1987, 1993, 1997-8, 2001). Za 
każdym razem rządy zasypywały dziury 
powstałe wskutek nieodpowiedzialności 
prywatnych kapitałów przyczyniając się 
do powiększania własnego zadłużenia u 
tych ostatnich. W takiej sytuacji wybuch 
kryzysu długów publicznych na wielką 
skalę był tylko kwestią czasu.  

System długu – instrukcja obsługi 

System długu publicznego, ogólnie rzecz 
ujmując, działa w następujący sposób: 
państwo obniża podatki najbogatszym 
i kapitałowi finansowemu, pozbywa się 
także innych źródeł dochodów w sekto-
rze publicznym (prywatyzując najbar-
dziej rentowne przedsiębiorstwa publicz-
ne i zachowując te przynoszące straty). 
Ta odwrócona redystrybucja na korzyść 
kapitału prowadzi do stanu chroniczne-
go deficytu budżetowego. Aby zasypać 
dziurę budżetową powstałą w wyniku 
podarunków dla prywatnych kapitałów 

państwo zwraca się do tych samych 
kapitałów z prośbą o pożyczkę (emitując 
obligacje skarbowe). Tak oto pieniądze 
podarowane kapitałowi wracają do pań-
stwa, ale tym razem już nie jako podatki, 
ale jako pożyczka, za którą trzeba słono 
zapłacić. W ten sposób dokonuje się 
podwójny transfer bogactwa na korzyść 
kapitału prywatnego: najpierw w formie 
obniżonych podatków i zobowiązań 
wobec pracowników (np. obniżki części 
składkowej płacy), później w formie 
wykupu obligacji. Na końcu państwo ma 
jeszcze mniej na własne wydatki i jeszcze 
więcej pożycza. Oto zadłużeniowe perpe-
tuum mobile.

Dodatkowym elementem tej układanki 
są międzynarodowe rynki finansowe, na 
których państwo sprzedaje swe obliga-
cje. Rentowność państwowych papie-
rów dłużnych  uzależniona jest tutaj od 
stopnia zainteresowania rynków, czyli 
różnych funduszy spekulacyjnych, oraz 
ocen wiarygodności i ryzyka – tzw. 
ratingów – wystawianych przez agencje 
ratingowe. Agencje te działają zwykle na 
zlecenie lub w powiązaniu z podmiotami 
inwestującymi w obligacje skarbowe. Nic 
zatem dziwnego, że ich oceny, a co za 
tym idzie poziom rentowności obligacji 
zależą od tego w jakim stopniu państwo 
jest skłonne realizować interesy finan-
sjery. Premiuje się deregulacje, niskie 
podatki bezpośrednie i prywatyzacje. 
Karze za próby regulacji, duże wydatki 
socjalne (nazywane marnowaniem/prze-
jadaniem publicznych pieniędzy) i wzrost 
płac (czyli w języku inwestorów finanso-
wych – inflację, która „pożera” wartość 
ich kapitałów). Im bardziej prospołecz-
na polityka gospodarcza, tym większe 
ryzyko dla finansjery, tym gorszy rating 
i tym większa rentowność, a więc koszt 
obsługi zadłużenia, który państwo będzie 
musiało ponieść. Informacje o kłopotach 

Ale w latach 70. zaledwie 10% światowej 
wymiany przypadało na transakcje finan-
sowe. Trzeba było zwiększyć ten udział. 
Warunkiem ekspansji finansów stało się 
uwolnienie środków pieniężnych, które 
dotychczas były „zamknięte” w usługach 
publicznych i zabezpieczeniach społecz-
nych, a przede wszystkim w płacach pra-
cowniczych. Jak je odzyskać dla kapitału 
finansowego, który pociągnie ekspansję 
całej gospodarki? Doktryna neoliberal-
na opracowana przez ekonomistów w 
rodzaju Miltona Friedmana przekony-
wała, że można to osiągnąć zmniejszając 
podatki dla najbogatszych, liberalizując 
przepływy finansowe, zamrażając wzrost 
płac, atakując i ograniczając prawa 
pracownicze, prywatyzując i demontując 
sektor publiczny oraz system publicznych 
zabezpieczeń społecznych (w tym przede 
wszystkim emerytur). 

Wpompowanie dodatkowych środków 
w system finansowy wymagało zatem 
odwrócenia zbudowanych po II wojnie 
światowej strumieni redystrybucji wy-
twarzanego przez gospodarki bogactwa. 
W sytuacji trwającego od końca lat 60., 
trwałego spowolnienia stopy wzrostu 
gospodarczego i spadku stopy zysków 
w sektorach wytwórczych, zwiększenie 
sumy pieniądza w obiegu finansowym 
i, co za tym idzie, zwiększenie stopy 
zysku w tym sektorze mogło się odbyć 
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Skąd się wzięły długi publiczne? 

Dług publiczny w Europie i USA nie 
był żadnym problemem w ciągu trzech 
dekad po II wojnie światowej. Wszyst-
ko zmieniło się na początku lat 80. XX 
wieku, gdy długi publiczne zaczęły ro-
snąć w Europie Zachodniej i USA. Od 
końca lat 90. problem ten dotknął także 
kraje postkomunistyczne w Europie 
Środkowo-Wschodniej, w tym Polskę. 

Zrozumienie źródeł obecnego kryzysu 
zadłużenia jest warunkiem wypraco-
wania skutecznej i racjonalnej strategii 
stawienia mu czoła. Aby tego dokonać, 
musimy zarysować historyczny przebieg 
procesów, które owocowały wzrostem 
długów publicznych.  
Momentem zwrotnym w tej historii 
był schyłek złotej ery kapitalizmu po II 
wojnie światowej, który zaczął się wraz 
z kryzysem początku lat 70. Największy 
wpływ na wzrost zadłużenia miały polity-
ki zarządzania kryzysem zaaplikowane 
gospodarkom przez rządy USA, a potem 
Europy Zachodniej. Na dobre zaczęto 
je wdrażać na początku lat 80., gdy do 
władzy doszli Ronald Reagan w USA, 
Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii  
i François Mitterand we Francji. 
Sposobem na rozruszanie zwalniającej 
gospodarki miało być oparcie jej na 
zderegulowanym sektorze finansowym. 

Geneza długu
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ze stabilizacją budżetu powodują natych-
miastowy wzrost rentowności obligacji 
i nie przeszkadza temu fakt, że kłopoty 
te spowodowane są polityką dotowania 
prywatnych banków, które pozostają 
wierzycielami państwa. 

Czy dług jest wynikiem socjalnego  
rozpasania społeczeństw? 

Wielu ekspertów, szczególnie tych związanych  
z bankami i prywatnymi inwestorami instytucjo-
nalnymi uważa, że przyczyną narastania i obecnego 
kryzysu długów publicznych są rosnące wydatki 
rządowe, rozbudowane systemy zabezpieczeń 
społecznych, publiczna edukacja i służba zdrowia, 
systemy emerytalne oparte na solidarności między-
pokoleniowej, wreszcie rzekome „nieumiarkowanie 
płacowe”.
A jak się to ma do rzeczywistości?

W USA od początku lat 70. minionego stulecia aż 
do dzisiejszego kryzysu płace realne 80% zatrudnio-
nych stoją w miejscu, a  w niektórych przypadkach 
spadają. I to pomimo że w ciągu tego czasu wydaj-
ność pracy w Stanach wzrosła o ponad 70%. Gdzie 
się zatem  podziały owoce wzrostu wydajności? 
Odpowiedzi dostarcza statystyka ukazująca część 
dochodu narodowego przypadającą najbogatszym 
Amerykanom. W latach 70. XX w. 1% najbogat-
szych zgarniał 8% dochodu narodowego, obecnie 
przypada mu ponad 19%. 

Udział płac w PKB krajów Europy systematycznie 
spada od lat 80. Dziś jest on o 10 punktów procen-
towych mniejszy niż trzy dekady temu. Zmniejsza-
niu udziału pracowników w wytwarzanym przez 
nich bogactwie towarzyszy zmniejszanie się udziału 
wydatków publicznych w PKB. W latach 1996-2007 
wydatki publiczne w Polsce zmniejszyły się z 51,0% 
do 42,2% PKB. Tymczasem w latach 1995-2006 
średnia w krajach OECD wynosiła odpowiednio 
48,2% i 44,5%. Jak widać skala spadku udziału wy-
datków publicznych w PKB dekadzie na przełomie 
stuleci była w Polsce większa od średniej dla krajów 
OECD. Co ważne, w tym samym czasie udział dłu-

gu publicznego w PKB krajów OECD zdecydowanie 
rósł: W roku 1990 dług w państwach dzisiejszego 
OECD wynosił 57,3%, w 1997 r. już 70,5%, a do 
roku 2006 wzrósł do 77% ich PKB. 

W świetle tych danych jest oczywiste, że wydatki 
publiczne w żadnym stopniu nie przyczyniły się do 
wzrostu długów publicznych w tym okresie. Przy-
czyn wzrostu długu należy szukać gdzie indziej,  
a cięcia w sferze publicznej z całą pewnością go nie 
zmniejszą. Wręcz przeciwnie. Przyczyniając się do 
spowolnienia gospodarczego (czego przykładem są 
Grecja, Irlandia i inne państwa walczące z długiem 
za pomocą cięć) przyczyniają się do wzrostu długu 
publicznego.

Długi globalnego Południa

Długi zewnętrzne, których bieżąca obsługa pochła-
nia wielką, dochodzącą do 50% część budżetów 
państw, są jedną z głównych barier rozwoju go-
spodarczego i społecznego w wielu krajach Afryki, 
Azji i Ameryki Łacińskiej.  W latach 70. państwa 
potrzebujące środków na modernizacje gospoda-
rek, w tym także Polska, otrzymały propozycję, 
której trudno było się oprzeć.  Zachodnie banki za-
oferowały im tani kredyt. Mogły to zrobić, bo same 
otrzymały wielki zastrzyk pieniędzy pochodzących 
z naftowych emiratów znad Zatoki, które dosłownie 
tonęły w dolarach napływających szerokim strumie-
niem po boomie naftowym z 1973 r. Banki prze-
pakowały te sumy w kredyty, których jedyną wadą 
było zmienne oprocentowanie. Po kilku latach wada 
ta zmieniła się w przekleństwo dla kredytobiorców. 
Na początku lat 80. szef amerykańskiego Systemu 
Rezerwy Federalnej Paul Volcker, stojąc w obliczu 
znacznego wzrostu inflacji w USA, zdecydował się 
na podwyższenie stóp procentowych. Za nim poszli 
inni szefowie banków centralnych oraz same banki. 
Oprocentowanie kredytów krajów Południa wzro-
sło w krótkim czasie z 1,4-1,8% do 8,6%. Państwa 
kredytobiorcy znalazły się w ten sposób w pułapce 
zadłużenia. Pomoc, jaką zaoferował im Międzyna-
rodowy Fundusz Walutowy, jeszcze pogorszyła ich 
sytuację. W zamian za nowe pieniądze na spłatę od-
setek dla banków w USA i Europie kraje Afryki, Azji 
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kraj

Francja 

Niemcy 

Belgia 

Hiszpania 

Włochy 

Holandia

Wielka Brytania 

Polska

1986 

65,00

53,00

72,00

66,00

62,00

72,00

60,00

45,00 (1996)

2010

40,00

45,00

50,00

27,13

43,00

52,00

50,00

32,00

Stopa podatkowa dla najwyższego progu dochodowego w krajach założycielskich  
Unii Europejskiej i w Polsce (w %)

Stopa podatkowa dla osób prawnych w krajach Unii Europejskiej (w %)

kraj

Francja

Niemcy

Belgia

Irlandia

Włochy

Holandia

Wielka Brytania

Szwecja

Polska

1986

45,00

56,00

45,00

50,00

36,00

42,00

35,00

52,00

40,00 (1995)

2011

33,33

15,82

33,99

12,50

27,50

25,00

26,00

26,30

19,00
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Ekspansja kredytu i na kredyt

Kryzys finansowy, który zaczął się latem 
2007 r. od krachu na amerykańskim ryn-
ku ryzykownych kredytów hipotecznych, 
to najważniejsza koniunkturalna przy-
czyna obecnych problemów z długiem 
publicznym w krajach UE oraz USA. 
Kryzys ten od początku był przecież 
kryzysem zadłużenia. Pierwsza dekada 
XXI wieku upłynęła pod znakiem eks-
pansji gospodarczej napędzanej długiem 
(w Europie i USA) oraz eksportem (w 
Chinach). Jednym ze skutków dominacji 
sektora finansowego był wówczas niski 
wzrost płac (w skali globalnej w latach 
1999-2007 wzrosły one zaledwie o 18%, 
podczas gdy produktywność wzrosła 
wówczas o 30%; w Polsce rozziew między 
wzrostem produktywności a wzrostem 
płac był kilkakrotnie większy). Sytuacja 
ta miała dwie konsekwencje: po pierw-
sze, korzyści z ekspansji lat 2002-2006 
zamiast do gospodarki popłynęły do 
kieszeni finansjery i zostały przez nią 
przejedzone, po drugie, niskie płace 
przekładały się na słaby popyt. Jako że 
popyt stanowi główne koło zamachowe 
każdej gospodarki, rządy wzmacniały go 
kredytami konsumpcyjnymi. Pracownicy 
byli coraz biedniejsi, ale (w dużej mierze 
dzięki temu) kredyty stawały się coraz 
tańsze. Wprawdzie ludzi było stać na co-
raz mniej, ale dzięki tanim kredytom mo-

gli kupować coraz więcej. Ta paradoksal-
na sytuacja skończyła się, gdy załamaniu 
uległy ceny domów stanowiące główne 
zabezpieczenie kredytów konsumpcyj-
nych i rynków finansowych produktów 
strukturyzowanych w USA. Dopóki ceny 
domów rosły, banki i fundusze inwesty-
cyjne mogły pożyczać sobie nawzajem 
pieniądze i sprzedawać kredyty swoich 
klientów. Proceder ten nazwano inno-
wacjami finansowymi. Wprawdzie w 
wyniku stosowania innowacji zobowią-
zania instytucji finansowych wielokrot-
nie przewyższyły posiadany kapitał, ale 
wzrost cen domów obiecywał, że mimo 
to zachowają wypłacalność.

Konsumpcja na kredyt

Coraz częstsze zadłużanie się gospo-
darstw domowych, w szczególności hipo-
teczne, które można było obserwować w 
państwach uprzemysłowionych od 2003 
r., służyło zaspokojeniu dwóch potrzeb. 
Pożyczki hipoteczne i konsumpcyjne 
wspomogły zatrudnienie, popyt i tworze-
nie lub powiększenie zdolności produk-
cyjnych w niektórych sektorach, głównie 
w budownictwie i przemyśle samocho-
dowym. Stały się one również jednym 
z głównych źródeł zysków banków. W 
2007 r., wskaźnik zadłużenia jako odsetek 
dochodów do dyspozycji wyniósł 176%  
w Irlandii, 145% w Wielkiej Brytanii, 

 ale wskutek podwyższenia oprocentowania za-
ciągniętych wówczas kredytów państwa Południa 
są dziś winne aż 2,5 bln dolarów. I to mimo iż w 
ciągu trzech dziesięcioleci spłaciły one, tytułem 
obsługi zadłużenia, ponad 4,6 bln samych odsetek. 
W pierwszych latach XXI stulecia biedne Południe 
zasilało system finansowy bogatej Północy sumą 
ok. 300 mld dolarów rocznie.
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i Ameryki Łacińskiej zmuszono do cięć w wydat-
kach na edukację, ochronę zdrowia, infrastrukturę 
czy dotacje dla rolnictwa, a także do prywatyzacji 
sektora publicznego i otwarcia swych gospodarek 
na penetrację kapitałów z globalnej Północy.
Tymczasem, mimo skrupulatnego wypełniania za-
leceń MFW, dług nie tylko nie zmalał, ale znacznie 
wzrósł.  
Suma środków pożyczonych  
w latach 70. wynosiła 
ok. 580 mld 
dolarów, 
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szości państw strefy wzrost ten utrzy-
muje się blisko średniej. Zdecydowanie 
wyższy poziom zadłużenia odnotowują 
te państwa, których dług publiczny był 
już wysoki w 2007 r.  Wyjątek stanowią 
dwa kraje: Hiszpania, gdzie w ciągu 3 lat 
poziom zadłużenia wzrósł o ponad 68%, 
i Irlandia, w przypadku której było to aż 
273%. Oba te państwa, naśladując Stany 
Zjednoczone i Wielką Brytanię, w prakty-
ce bezkrytycznie przyjęły model wzrostu 
gospodarczego napędzanego prywatnym 
zadłużeniem. Oba też oparły swój wzrost 
gospodarczy na sektorze nieruchomości. 
Państwa te odczuły skutki amerykań-

skiego kryzysu już kilka miesięcy przed 
tym, jak upadek Lehman Brothers dał 
początek światowej recesji. Hiszpańskie 
i irlandzkie banki oraz przedsiębiorstwa 
wprowadziły w życie, mając przy tym 
pełne poparcie rządów, model wzrostu 
gospodarczego napędzanego zadłuże-
niem, w jego najbardziej niebezpiecznej 
formie, a mianowicie spekulacji na rynku 
nieruchomości. Stąd też wzięła się  szcze-
gólnie wysoka stopa bezrobocia w tych 
krajach. W obu państwach zadłużenie 
publiczne jest wynikiem przejęcia przez 
rządy ciężaru prywatnego zadłużenia: 
banków i towarzystw hipotecznych.

rozpoczął się największy kryzys ekono-
miczny od 1929 r. 
Państwa, przyzwyczajone do dotowania 
sektora finansowego kosztem społeczeń-
stwa, zareagowały rutynowo – zaciskając 
pasa pracownikom i zwiększając dotacje 
dla sektora finansowego. Przybrały one 
postać akcji ratowania zagrożonych 
bankructwem banków na skalę bezprece-
densową w historii. Sfinansowały ją całe 
społeczeństwa. Tylko w 2009 r. w USA i 
krajach UE obcięto płace na łączną kwotę 
580 mld dolarów. Pieniądze te popłynęły 
do banków doprowadzonych przez swe 
kierownictwa na próg upadku. W latach 
2008 i 2009 w USA państwo wpompo-
wało w prywatne instytucje finansowe 
ponad 1,5 bln dolarów publicznych 
pieniędzy, w Europie suma ta była jeszcze 
większa – na pomoc przeznaczono 4,13 
bln euro, z czego 1,23 bln euro trafiło 
bezpośrednio do zagrożonych banków, 
a ponad 3 bln przekazano na państwowe 
gwarancje dla prywatnego sektora finan-
sowego. Doprowadziło to do gwałtow-
nego powiększenia się deficytów budże-
towych i – w konsekwencji – długów  
publicznych. Bankierzy, których nagro-
dzono za doprowadzenie do katastrofy 
setkami miliardów pieniędzy wycią-
gniętych z kieszeni zwykłych obywateli 
chętnie zaoferowali państwom kredyty… 
z tych właśnie pieniędzy. Powtórzyła się 
sytuacja, która trwała od kilkunastu lat, 
ale tym razem na gigantyczną skalę i w 
rekordowo krótkim czasie. 

Długi publiczne zaciągnięte na różnych 
etapach liberalizacji

Udziałem wszystkich bez wyjątku państw 
strefy euro stał się wzrost poziomu 
zadłużenia publicznego, na co wpływ 
miały głównie dwa czynniki: recesja i 
finansowanie akcji ratowania banków. Jak 
pokazano w tablicy 3 w przypadku więk-
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138% w Stanach Zjednoczonych, 123% w 
Kanadzie, 115% w Hiszpanii. Nawet we 
Francji w 2007 r. sięgnął 70%, podczas 
gdy jeszcze w 2003 r. wynosił 56,6%. W 
Polsce zadłużenie tylko z tytułu kredytów 
konsumpcyjnych w relacji do dochodów 
do dyspozycji wyniosło na koniec 2008 
roku 25% i było najwyższe w krajach 
Unii Europejskiej. W latach 2000-2007, 
zadłużenie amerykańskich gospodarstw 
domowych wzrosło o taką samą wartość, 
co przez poprzednie 25 lat. W 2007 r., 
wskaźnik zadłużenia był o 27% wyższy 
od tego prognozowanego na podstawie 
danych od 1970 r. Zasadniczą część 
owego zadłużenia stanowiło zadłuże-
nie hipoteczne, ponieważ posiadanie 
nieruchomości stanowi czynnik pozwa-
lający uzyskać kolejne pożyczki. Na zysk 
banków złożyły się odsetki i różnorodne 
prowizje związane z szerokim wachla-
rzem oferty kredytowej dla gospodarstw 
domowych. Na tak kruchej, bo wąskiej 
podstawie, przypominającej odwróco-
ny czubek piramidy, wspierały się zyski 
banków od 2002-03 r. 

Ratowanie prywatnych banków  
publicznymi pieniędzmi 

Innowacje, do których zachęcano 
inwestorów i banki za pomocą różnych 
deregulacji rynku finansowego, oka-
zały się wielkim zagrożeniem dla całej 
gospodarki. Spekulowanie na długu 
– obracanie kredytami hipotecznymi  
zaciąganymi przez biedniejsze warstwy 
społeczeństwa, było jedynie kolejnym 
etapem neoliberalnego odwracania stru-
mieni redystrybucji wytwarzanego przez 
gospodarki bogactwa i zasilania głodnych 
pieniądza rynków nowymi strumieniami 
pieniędzy – tym razem wyciągniętymi od 
biedaków pragnących mieć własny dom. 
Nazywano to poszukiwaniem nowych 
rynków. Gdy bańka spekulacyjna pękła, 
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Austria 

Belgia

Finlandia 

Francja

Niemcy 

Grecja

Irlandia 

Włochy 

Holanadia 

Portugalia 

Hiszpania 

Strefa euro

2007 

60,2 

84,1 

35,2 

64,2 

65,2 

107,4 

24,8 

103,1 

45,3 

68,3 

36,2 

66,3

2009 

69,5 

95,9 

43,3

79,0 

74,4 

129,3 

65,2 

115,5 

60,8 

83,0 

53,8 

79,8

2008 

63,8 

89,3 

33,9

68,2 

66,7 

113,0 

44,2 

105,8 

58,5 

71,6 

40,1 

70,1

2010 

71,8 

96,2 

48,3

82,3 

83,2 

144,9 

92,5 

118,4 

62,9 

93,3 

61,0 

85,3

1

19,3

14,4

37,2

28,2

27,6

34,9

273,0

14,8

38,9

36,6

68,5

28,7

Wzrost
od 2007

Dług publiczny państw strefy euro w jako odsetek PKB (w %) 
Źródło: Eurostat



i pasywów zagranicznych. Przed przystąpieniem 
do strefy euro wynosił on -25,2% PKB w 1998 r. i 
-32,6% w 1999 r., by w 2007 r. sięgnąć -94,5%, a w 
2009 pozostać na wciąż bardzo wysokim poziomie 
-84,9%. Wreszcie zobowiązania greckich gospo-
darstw domowych w 2008 r. były siedmiokrotnie 
wyższe niż w roku 2000, i to przy ujemnej stopie 
oszczędności (-0,3%).
Nie ulega zatem wątpliwości, że Grecja boryka 
się w dużej mierze nie tyle z kryzysem finansów 
publicznych, ile z kryzysem zadłużenia sektora pry-
watnego, przede wszystkim kryzysem płatniczym, 
którego zasadnicza przyczyna leży w pochopnym 
przyjęciu tego kraju do wspólnego obszaru walu-
towego. Tymczasem w chwili przyjmowania 
Aten do strefy euro w 2001 r. tajemnicą 
poliszynela było, że dane makroeko-
nomiczne są „podrasowane”, a mię-
dzynarodowy kapitał finansowy, 
głównie Goldman Sachs, 
pomagał ówczesnemu rzą-
dowi ukryć zadłużenie 
za pomocą swapów 
walutowych.

Dług w USA i w Grecji

Przypadki USA i Grecji są bardzo znamienne dla 
charakteru długów publicznych i wywołanego przez 
nie kryzysu. Po tym,  jak w latach 90. XX w. admi-
nistracji prezydenta Clintona udało się praktycznie 
zlikwidować deficyt i zastąpić go niewielką nad-
wyżką (co było możliwe za cenę drastycznych cięć 
wydatków socjalnych i praktycznego demontażu 
systemu pomocy dla bezrobotnych), w ciągu pierw-
szej dekady XXI wieku USA przeszły do gigantycz-
nego zadłużenia na poziomie 100% PKB. Prawie 
połowa tej sumy pochodziła z obniżek podatków 
wprowadzonych przez rząd prezydenta Busha, oraz 
wydatków zbrojeniowych i kosztów wojen w Iraku  
i Afganistanie. Łącznie obniżki podatków i nakłady 
zbrojeniowe oraz wojenne przyczyniły się do 
powstania ponad 6 bln dolarów amerykańskiego 
długu.
Przy wszystkich odmiennościach sytuacja Grecji 
wykazuje spore podobieństwa. Dokonywane od lat 
90. obniżki podatków i dziury w systemie fiskalnym 
sprawiły, że najlepiej zarabiający w Grecji deklaro-
wali dochody niższe niż emeryci. W 2008 r.  
przedstawiciele wolnych zawodów (lekarze, 
adwokaci, architekci) deklarowali średnio roczny 
dochód rzędu 10.493 euro, biznesmeni i handlow-
cy – 13.236 euro; tymczasem średnie dochody 
klasy pracującej i emerytów sięgnęły w tym okresie 
16.123 euro. Z punktu widzenia fiskusa najbogatsi 
byli więc robotnicy, pracownicy najemni i emeryci. 
Nic dziwnego, że oszustwa podatkowe kosztowały 
budżet państwa 20 mld euro rocznie.
Grecja od lat prowadzi politykę cięć wydatków 
socjalnych, niskich płac i deregulacji rynku pracy. 
Nakłady na wydatki socjalne per capita były tam 
o połowę mniejsze niż w Niemczech i Francji. 
Jednocześnie Grecja wydawała grube miliardy na 
zbrojenia. W latach 2005-2009 była jednym z 5 naj-
większych importerów broni w Europie. Sam zakup 
samolotów bojowych stanowił 38% wolumenu im-
portu kraju! Reszty dopełniła wyjątkowo nietrafiona 
inwestycja jaką była Olimpiada w 2004 r., która 
przyniosła wielomiliardowe koszty (zaplanowane 
koszty – 2,5 mld euro, ostateczne – 22 mld euro). 
Grecki dług, który już w 2007 przekroczył 107% 

PKB gwałtownie wzrósł w latach 2008-2010, 
gdy euroamerykańskie banki prywatne, świeżo 
dokapitalizowane z kasy państwowej, zaoferowały 
otrzymane publiczne pieniądze.
Wzrost wolumenu pożyczek dokonał się w dwóch 
etapach. Po raz pierwszy między grudniem  
2005 r. a marcem 2007 r. – o 50%, kiedy to wartość 
udzielanych kredytów przeszła z nieco mniej niż 
80 mld do 120 mld dol., później drugi raz w okresie 
2007-08. Dzięki akcjom ratunkowym i środkom 
udostępnionym przez banki centralne – Fed, EBC, 
Bank Anglii – banki europejskie: niemieckie  
i francuskie, ale także banki belgijskie, holen-
derskie, brytyjskie i luksemburskie, a nawet 
irlandzkie… mogły dalej pożyczać sektorowi 
prywatnemu i rządowi. Dość wspomnieć, że gdy 
kryzys kredytów subprime zbierał już swe żniwo na 
świecie, między czerwcem 2007 r. a latem 2008 r., 
w Grecji wolumen pożyczek mocno wzrósł (o 33%) 
przechodząc z 120 do 160 mld dol. i utrzymując 
się na bardzo wysokim poziomie (ok. 120 mld dol.) 
aż do wybuchu kryzysu długu publicznego. Duże 
banki europejskie wykorzystały środki pochodzące 
z banków centralnych do zwiększenia wolumenów 
kredytowych. „Obciążały łódź” aż do momentu gdy 
rozmiar deficytu przestał być tajemnicą i zaczęła 
się faza otwartego kryzysu i ataków spekulacyjnych 
na stopy procentowe wymagane od Grecji.

Skąd ten dług Grecji?

Przed wstąpieniem do Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej Grecja miała nadwyżki w handlu  
z krajami członkowskimi, które po akcesji szybko 
przekształciły się w deficyt powiększający się szcze-
gólnie gwałtownie po przystąpieniu do strefy euro. 
W latach 1995–1999 deficyt obrotów bieżących 
wynosił rocznie średnio niespełna 3,1% PKB, co 
nieznacznie tylko odbiegało od średniej dla ówcze-
snej EWG, by w 2007 r. wynieść 14,3%, a w 2008 r. 
rekordowe 14,7%, plasując tym samym Grecję na 
drugim (po Bułgarii) miejscu, jeśli chodzi  
o wielkość deficytu w UE. Co więcej, w tym 
samym okresie znacząco pogorszyła się 
międzynarodowa pozycja inwestycyj-
na Grecji – bilans aktywów  
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Idea dogonienia uprzemysłowionego 
Zachodu, łączyła tak różne państwa, jak 
Polska, Brazylia, czy Korea Południowa.  
Kryzys polskiego długu miał wówczas 
przyczyny zarówno wewnętrzne jak  
i zewnętrzne – podobne jak w innych 
krajach rozwijających się: spadające ceny 
eksportowanych bogactw naturalnych 
oraz drastyczny wzrost kosztów obsługi 
długu o zmiennym oprocentowaniu,  
w związku z wprowadzeniem przez Stany 
Zjednoczone  polityki wysokich stóp 
procentowych.
W kwietniu 1980 r. delegacja bankie-
rów zachodnich przybyła do Polski, 
podobnie jak czyniono to w przypadku 
innych krajów zadłużonych, na rozmowy 
w sprawie warunków spłaty kredytów. 
Zażądali ograniczenia dotacji do pod-
stawowych artykułów żywnościowych 
w celu szybszej spłaty zadłużenia. Rząd 
się zgodził, a już latem 1980 r. wybuchły 
pierwsze strajki przeciwko podwyżkom – 
i rewolucja „Solidarności”.
W 1982 r. Polska przestała spłacać zadłu-
żenie. Nie było z czego, ale banki przyjęły 
stan wojenny z umiarkowanym opty-
mizmem. Wall Street Journal (21 stycz-
nia 1981) pisał: „wielu amerykańskich 
bankierów uważa, że autorytarne rządy 
typu radzieckiego są najlepszą gwaran-
cją odzyskania pieniędzy pożyczonych 
Polsce”.
Ostatecznie Polska, jak inne kraje w 
podobnej sytuacji, brała kredyty, żeby 
spłacać wcześniejsze zobowiązania.  
W 1986 r. Polska stała się członkiem Mię-
dzynarodowego Funduszu Walutowego, 
zalecającego zadłużonym państwom 
wdrażanie w gospodarce polityki tzw. 
dostosowania strukturalnego (promowa-
nie modelu wzrostu opartego na ekspor-
cie kosztem rozwoju zrównoważonego 
opartego także na popycie wewnętrznym, 
dewaluacja waluty, prywatyzacja), by 
znaleźć środki na spłatę długu. 

Ale dług to także polityka. Specyficzną 
nagrodą dla Polski za obalenie „komuni-
zmu” były w 1991 i 1994 r. porozumienia 
o zredukowaniu długu z Klubem Pary-
skim, reprezentującym państwowych 
wierzycieli, oraz z Klubem Londyńskim 
banków komercyjnych. Na koniec 1994 r. 
zadłużenie zagraniczne Polski wynosiło 
42 mld dolarów. Większość zadłużenia 
wobec Klubu Paryskiego została spła-
cona. Pomogły w tym wzrost eksportu 
i spadek wartości dolara. 2011 r. dług 
Polski wobec Klubu Paryskiego wynosił 
261 mln dolarów.

Topienie państwa

Spłata długu z czasów PRL nie ozna-
czała jednak, że zadłużenie zewnętrzne 
przestało być dla Polski problemem. Od 
początku lat 90. Polska ponownie zadłuża 
się zagranicą. Dług ten jest obecnie wie-
lokrotnie większy niż zadłużenie odzie-
dziczone po PRL i na koniec września 
2011 r. wynosił bez mała 400 mld złotych 
(zadłużenie zewnętrzne i krajowe w rę-
kach zagranicznych inwestorów łącznie).
Do tego dochodzi oczywiście zadłużenie 
wewnętrzne. 
Przez minione dwie dekady nieustannie 
trzeba było łatać dziury w budżecie i 
spłacać bieżące należności, stąd coraz 
mocniej rząd zadłużał się na rynku krajo-
wym, który zaczął szybko dominować.
Dług miał być spłacany z zysków pocho-
dzących z prywatyzacji i dzięki rozwojo-
wi gospodarki, napędzanemu m.in. przez 
redukcję podatków od firm i najbogat-
szych obywateli. Zależność okazała się 
zupełnie inna – wskutek prywatyzacji  
i obniżek podatków, dług publiczny stale 
rósł. 
Przypomnijmy, że podatków nie płacą 
firmy w specjalnych strefach ekonomicz-
nych, a podatek od zysków firm CIT 
obniżono w ostatnich dekadach z 38 do 

finansjery kosztem zaspokajania potrzeb 
społecznych i rozwoju gospodarczego.

Polskie zadłużenie miałoby sens gdyby 
było sposobem pozyskiwania środków 
na służbę zdrowia, lepsze szkolnictwo, 
czy wychwalane autostrady. Tak jednak 
nie jest. Większość tego długu idzie na... 
spłatę wcześniejszych długów, a właści-
wie odsetek od nich. Wystarczy prześle-
dzić statystyki Ministerstwa Finansów, 
by przekonać się, że od połowy do dwóch 
trzecich potrzeb pożyczkowych budżetu 
Polski wynika z konieczności obsługi dłu-
gu Skarbu Państwa (kolejną pozycją na 
liście są koszty reformy emerytalnej, czyli 
wprowadzenia OFE). 
Pytanie jednak brzmi: skąd wziął się ten 
dług?  Polskie zadłużenie jest skutkiem 
splotu trzech czynników: kryzysu długu 
PRL, podobnego do tego, z jakim mieli-
śmy do czynienia w latach 80. w krajach 
rozwijających się (ale akurat on jest naj-
mniej znaczącym z tych czynników), kry-
zysu długu publicznego podobnego do 
tego, jaki jest obecnie doświadczeniem 
państw Zachodu oraz lokalnej specyfiki – 
reformy emerytalnej. 

Dług PRL

W latach 70. z Zachodu zaczął płynąć do 
krajów Bloku Wschodniego i krajów roz-
wijających się strumień tanich pożyczek. 

Dług polski / 13Dług polski / 12

Polska w pętli długu?

Polski dług publiczny stał się w ciągu 
minionych trzech lat tematem ożywionej, 
ale bardzo jednostronnej debaty. Domi-
nują w niej zwolennicy wykorzystania 
postulatu jego zmniejszenia do promocji 
polityki cięć w wydatkach publicznych, 
prywatyzacji, zamrażania i obniżek płac 
oraz dalszej deregulacji rynku pracy. 
Tymczasem relacja polskiego długu do 
produktu krajowego brutto nie jest wcale 
wysoka – mamy jeden z niższych współ-
czynników długu do PKB w Europie 
(poniżej 55%, czyli w liczbach bezwzględ-
nych 798,8 mld zł). Poziom długu jest 
wciąż mniejszy od tzw. konstytucyjnego 
limitu zadłużenia skądinąd ustalonego 
na bardzo niskim poziomie 60% PKB. 
Dlaczego zatem kwestia długu jest tak 
ważna? Jest bowiem wiele „ale”...  
W budżecie na 2012 r. wydatki na ob-
sługę długu zaplanowano na 42,9 mld zł 
(o 4,5 mld zł więcej niż rok wcześniej). 
Oznacza to, że na spłatę długu Polska 
wydaje więcej niż osiąga przychodów  
z podatku PIT (40 mld zł), więcej niż wy-
daje na subwencję oświatową dla samo-
rządów (38,7 mld zł), a 20 razy więcej niż 
przeznacza na gospodarkę mieszkaniową 
czy kulturę. Problem polskiego długu 
nie bierze się zatem z jego wielkości czy 
realnego ciężaru, to problem politycznej 
decyzji promującej obsługę interesów 
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zowanych firm w zagranicznych koncernach-matkach 
(to sposób na transfer zysków i unikanie podatków). 

Realny ciężar zadłużenia Polski jest  
mniejszy o 33,6 punktów procentowych

W dyskusji na temat zadłużenia publicznego zwykle 
(implicite) wykorzystuje się miarę długu brutto. Obej-
muje ona wszystkie zobowiązania sektora finansów 
publicznych, również te znajdujące się w rękach insty-
tucji państwowych spoza tego sektora (np. obligacje 
skupowane przez bank centralny, czyli dług zmonety-
zowany), których spłata, zwłaszcza płatności odsetko-
we, może być łatwo odłożona w czasie lub umorzona, 
zmniejszając bieżący ciężar zadłużenia. Gdy od długu 
brutto odjąć także płynne aktywa finansowe znajdują-
ce się w posiadaniu administracji centralnej (gotówkę 
i depozyty, rezerwy walutowe, udzielone pożyczki 
oraz udziały w przedsiębiorstwach), otrzymujemy 
dużo lepiej odzwierciedlającą realny ciężar zadłużenia 
miarę – dług netto. Dla przykładu: chociaż wartość 
długu publicznego brutto Japonii w 2010 r. wy-
niosła 220,0% PKB, dług netto wyniósł jedynie 
117,2% PKB. W konsekwencji nie widać 
śladów paniki na rynkach finansowych w 
związku z zobowiązaniami tego kraju, 
a koszty obsługi zadłużenia wynoszą 
tam mniej niż 2% PKB. W tym 
samym okresie, według obliczeń 
Międzynarodowego Fundu-
szu Walutowego, różnica 
między długiem brutto 
a netto w Niemczech 
wynosiła 26,4 pkt. 
proc., a w Polsce 
aż 33,6 pkt.

19%. Mimo to przedawnione zobowią-
zania firm wobec fiskusa tylko w latach 
2006-2008 NIK szacował na ponad 20,8 
mld zł. 
Podobnie było w przypadku stawek PIT, 
które obniżono z trzech poziomów: 21, 
33 i 45% do obecnych 18 i 32%. Skutek 
– tylko ostatnia obniżka tego podatku – 
zaplanowana przez rząd PiS, a wprowa-
dzono już przez PO  – przyniosła straty 
w wysokości 5,5 mld zł w 2010 r.  Do 
tego doszło coraz modniejsze ukrywanie 
dochodów przez najbogatszych Polaków 
w rajach podatkowych – trudno oszaco-
wać te straty.
Gdzieś trzeba jednak znaleźć pieniądze 
na pokrycie deficytu budżetowego, stąd 
też trzeba było dalej zadłużać się oraz 
podwyższać wpływy – i stawki – z podat-
ku VAT, uderzającego najbardziej  
w najbiedniejszych.
Państwo polskie pozbywało się docho-
dów z podatków czy zysków z rentow-
nych przedsiębiorstw, które wyprzedawa-
no, a zaoszczędzone w ten sposób środki 
banki, czy najbogatsi, „inwestowali” w 
dług publiczny – dokładnie w taki sam 
sposób jak w przypadku innych państw 
Unii Europejskiej. Obrazowo mówiąc, 
z jednej strony państwa pozbywały się 
wpływów finansowych, a z drugiej musia-
ły się zadłużać, by pokryć deficyty –  
dając kolejną okazję do zarobienia insty-
tucjom finansowym i bogatym elitom.

Dobici OFE

Ostateczny skok polskiego zadłużenia 
związany jest z reformą emerytalną. Nie 
bez kozery nawet ultraliberalny minister 
Jacek Rostowski przypominał, że wiel-
kość długu publicznego wynikającego  
z kosztów reformy emerytalnej sięga 250 
mld zł. Ministerstwo Finansów straszyło, 
że za 50 lat dług wynikający z samego 
wprowadzenia reformy dojdzie do 94% 

PKB. 
Ostatnie rządowe zmiany w systemie 
przekazywania składek do OFE były więc 
niezbędne, a nad rządem wisi miecz 
Damoklesa w postaci tzw. konstytucyj-
nych progów ostrożnościowych – przy 
przekroczeniu drugiego progu, właśnie 
relacji 55% długu do PKB, konstytucja 
przewiduje zbilansowany budżet, a więc 
ogromne cięcia w wydatkach i podnosze-
nie podatków. 
Jak z wizją takiej pętli na szyi można 
myśleć o realnym rozwoju społecznym, 
gdy trzeba ciąć kolejne wydatki socjalne, 
podwyższać wiek emerytalny, byle tylko 
zaspokoić potrzeby wierzycieli.

Zadłużone...

Samorządy 
W ostatniej dekadzie na potęgę zaczęły zadłużać się 
samorządy, co związane było z jednej strony z ko-
niecznością współfinansowania inwestycji unijnych, 
a z drugiej – z kolejnymi przerzucanymi na nie przez 
rząd zadaniami, za czym nie szły jednak odpowiednie 
środki finansowe. Choć dług jednostek samorządu 
terytorialnego stanowi tylko 6% całkowitego długu 
Polski, to w ciągu ostatnich 10 lat wzrósł w warto-
ściach bezwzględnych 4,5-krotnie.

Banki
Zadłużenie zagraniczne sektora bankowego w Polsce 
wzrosło z 4,5 mld zł w 1995 r. do... 201 mld zł w  
2010 r. Co ciekawe, ten 45-krotny wzrost zadłużenia 
dokonał się w tym samym czasie, gdy rząd sprzedał 
już zdecydowaną większość polskich banków. 

Przedsiębiorstwa
Dług sektora pozarządowego i pozabankowego wzrósł 
w ciągu ostatnich 15 lat z 14,4 mld zł do 377 mld zł. 
Wiązało się to z szukaniem tańszych źródeł kredytu 
za granicą, ale nie można zapominać, że zdecydowana 
większość wielkich i najbardziej rentownych przed-
siębiorstw polskich jest kontrolowana przez kapitał 
zagraniczny – można więc zakładać, że znaczna część 
tego długu związana jest np. z zadłużaniem sprywaty-
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a w następnych latach jeszcze bardziej. 
W roku 2011 udało się uratować ok. 13 
mld zł, a w 2012 r. dzięki tej zmianie 
zaoszczędzimy 18 mld zł, co zmniejszy 
potrzeby pożyczkowe kraju. Trzeba jed-
nak podkreślić, że istnienie OFE nawet 
w okrojonej postaci oznacza potrzebę 
zdobycia co najmniej 24 mld zł w 2012 r.  
i coraz większej kwoty w kolejnych 
latach, by sfinansować transfer składki 
emerytalnej przez ZUS do OFE oraz 
pokryć odsetki od lawinowo narastają-
cego długu. Zważywszy na dojście przez 
Polskę do ustawowego limitu długu 
publicznego do PKB (55%) i zagrożenie 
osiągnięcia w nieodległym czasie limitu 
konstytucyjnego (60% PKB), dalsze 
utrzymywanie OFE poprzez zaciąganie 
przez państwo pożyczek nie będzie już 
możliwe. Przed obywatelami ze wszyst-
kich grup społecznych rysuje się zatem 
ogrom wyrzeczeń w postaci wyższych 
podatków i redukcji świadczeń społecz-
nych, by sfinansować ten gigantyczny 
ciężar dla kraju, jakim są OFE. Warto 
więc, by jak najwięcej osób dowiedziało 
się, na czym naprawdę polegają OFE i czy 
faktycznie zapewnią taką emeryturę, jaką 
nieustannie reklamują ich twórcy oraz 
inni lobbyści opłacani przez prywatne 
instytucje finansowe. Instytucje te, bę-
dące właścicielami działających w Polsce 
14 powszechnych towarzystw emery-
talnych (PTE), niemal w 90% należą do 
zagranicznych koncernów finansowych, 
głównie do największych na świecie firm 
ubezpieczeniowych. Nie udało im się 
stworzyć w swoich krajach takiego przy-
musowego systemu jak polskie OFE. 

Przymusowy podatek na rzecz OFE

Na podstawie doświadczeń uzyskanych 
w Chile, Argentynie i kilku państwach 
Europy Środkowo-Wschodniej, instytucje 
te dostrzegły, że ustanowienie w jakimś 

kraju przymusowego, kapitałowego filaru 
systemu emerytalnego stwarza nieogra-
niczone źródło zysków na dziesiątki lat. 
Nie dziwi zatem, że przy wykorzystaniu 
wszelkich sposobów oddziaływania na 
rządzących doprowadziły do faktycznego 
opodatkowania na swoją rzecz wielkich 
grup społecznych przynajmniej w kilku 
krajach. Miliony osób, także w Polsce 
(obecnie ponad 15 mln członków OFE), 
mają więc obowiązek podzielenia się z 
tymi instytucjami miesięcznym wyna-
grodzeniem poprzez przekazywane im 
opłaty od składek i opłaty za zarządzanie 
aktywami. Dla instytucji finansowych 
duże znaczenie ma też możliwość dys-
ponowania przez dziesięciolecia, według 
własnego uznania, powierzonymi im 
pod przymusem pieniędzmi milionów 
członków funduszy. Dbając jedynie o to, 
by nie przekraczać ustawowych limitów 
inwestowania w akcje i inne ryzykow-
ne papiery, mogą dowolnie finansować 
powiązane ze sobą podmioty z pieniędzy 
pochodzących ze składek emerytal-
nych. Ten wymuszony przez państwo 
dopływ wielkiego strumienia pieniędzy 
do prywatnych firm oraz prawo do 
nieustannego pobierania przez nie opłat, 
bez względu na wyniki w inwestowaniu, 
pokazuje, jak atrakcyjne jest to rozwiąza-
nie dla instytucji finansowych, a z drugiej 
strony, jak rujnujące dla Polski i krzyw-
dzące dla przyszłych emerytów. Wiedza 
na ten temat w polskim społeczeństwie 
jest bardzo niewielka, gdyż znaczące 
media prywatne, należące w części do 
instytucji finansowych i/lub uzależnione 
od ich reklam, nie są zainteresowane 
pokazywaniem prawdziwego oblicza 
OFE. Większość mediów publicznych 
natomiast, zamiast bronić interesu pań-
stwa i obywateli, daje nieustannie szanse 
wypowiedzi lobbystom OFE, stojącym 
w Polsce faktycznie na straży interesów 
instytucji finansowych.

OFE – główna przyczyna wzrostu długu 
publicznego w Polsce

Otwarte fundusze emerytalne (OFE), 
funkcjonujące w Polsce od 1999 r. jako 
kapitałowy filar systemu emerytalnego, 
stanowią eksperyment unikalny w skali 
światowej. OFE stworzono jedynie w 
nielicznych krajach: najpierw w kilku 
krajach Ameryki Południowej (Chile,  
Argentyna), a potem w niektórych kra-
jach Europy Środkowej i Wschodniej.  
W odróżnieniu od tych krajów, kraje 
wysoko rozwinięte nie wprowadziły 
powszechnego przymusu przekazywania 
części składki emerytalnej do zarządza-
nia przez prywatne firmy, przymusu 
oznaczającego opodatkowanie społe-
czeństwa na całe dziesięciolecia na rzecz 
prywatnych instytucji finansowych.  
Praktyka pokazała, że rozwiązanie w 
postaci OFE nie sprawdziło się w żad-
nym kraju. Koniecznym okazało się albo 
faktyczna likwidacja funduszy (m.in. 
Argentyna, Węgry), albo ich poważne 
ograniczenie (m.in. Litwa, Łotwa). We 
wszystkich krajach próby ograniczenia 
OFE napotykały dotychczas na silny opór 
instytucji finansowych, osiągających ko-
rzyści z tego systemu. Zmiany udało się 
wprowadzić tam, gdzie rządzący wykaza-
li się dużą determinacją i troską o losy  
państwa.

OFE rujnują 15 mln Polaków i budżet 
państwa

Od 1999 r. do końca 2010 r. z powodu 
OFE powstała faktycznie połowa długu 
publicznego Polski (według danych GUS 
w 1999 r. dług wynosił ok. 273 mld zł, 
a na koniec 2010 r. 748 mld zł, wzrósł 
więc o 475 mld zł, w tym z powodu OFE 
o 232 mld zł). Państwo musi bowiem 
zapewnić środki na wypłatę bieżących 
emerytur, musi więc zrekompensować 
ubytek składki emerytalnej, która zamiast 
na wypłatę tych emerytur, idzie do OFE. 
Z obliczeń dokonanych w lipcu 2010 r. w 
Ministerstwie Finansów wynika, że sku-
mulowany koszt utworzenia OFE mógłby 
osiągnąć w 2060 r. co najmniej 94% PKB. 
Tak wielkie obciążenie kraju długiem tyl-
ko z tego jednego powodu oznaczałoby 
rzeczywistą katastrofę finansów publicz-
nych dużo wcześniej, a właściwie nawet 
w nieodległym czasie.

System groźny nawet w okrojonej postaci

Na mocy ustawy z 25 marca 2011 r. 
zredukowano o dwie trzecie składkę 
emerytalną przekazywaną przez ZUS do 
OFE. Gdyby nie ta redukcja, w 2011 r. 
dług publiczny kraju wzrósłby o kolejne 
40 mld zł (24 mld zł – transfer składki, 
plus ponad 15 mld zł rocznych odsetek 
od długu powstałego z powodu OFE), 

OFE
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nie do odzyskania. Zniesienie tego limitu 
umożliwi masowy wypływ pieniędzy 
przyszłych emerytów za granicę i narazi 
ich na jeszcze większe ryzyko.

Kryzys rujnuje emerytów 

Obrońcy OFE pracują intensywnie nad znale-
zieniem tzw. bezpiecznych papierów, w których 
miałyby być lokowane składki emerytalne członków 
OFE. Tymczasem należy podkreślić, że nie ma 
na świecie takiego kraju, którego obligacje byłyby 
bezpieczne. Z punktu widzenia przyszłego emeryta 
znaczenie ma to, że wartość akcji w portfelach 
otwartych funduszy jest rujnowana przez kolejne 
kryzysy finansowe. Najdotkliwsze skutki przyniósł 
kryzys, który rozpoczął się w 2007 r. Dla przykładu, 
22 grudnia 2011 r. WIG – główny indeks Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie, był aż o 
33% niższy niż cztery lata wcześniej, a WIG20 aż o 
38%. Można mieć obawy, że obecny kryzys nabierze 
charakteru długotrwałego ze względu na zagrożenie 
niewypłacalnością wielu państw rozwiniętych. Ry-
nek akcji będzie zatem narażony na dalsze znaczące 
spadki cen, a poniesionych strat nie da się odrobić.

Szkodliwość OFE dla Polski wynika z 
tego, że nasz kraj nie miał i nadal nie 
ma nadwyżek budżetowych, by tworzyć 
rezerwę w postaci OFE. Ma natomiast 
od dawna dług publiczny, który pod 
koniec 2011 r. osiągnął poziom znacz-
nie przekraczający 800 mld zł, a roczne 
odsetki od tego długu to co najmniej 40 
mld zł. Nadchodzący z Zachodu kryzys 
zadłużenia stwarza realne zagrożenie dla 
Polski w przypadku pogorszenia nastro-
jów na rynkach finansowych, oznaczające 
niemożność pozyskania środków po-
trzebnych na spłatę rat istniejącego długu 
i na sfinansowanie bieżącego deficytu 
budżetowego. Potrzeby pożyczkowe kra-
ju w 2012 r. są szacowane na ok. 170 mld 
zł. Duża część środków, które rząd chce 
zaoszczędzić w wyniku cięć w wydatkach 
publicznych, zostanie przekazana OFE.

Emerytalna ruletka

Integralną częścią systemu OFE jest 
ogromne ryzyko związane z  inwesto-
waniem składek na rynkach finanso-
wych i ryzyko bankructwa instytucji 
finansowych zarządzających środkami 
kierowanymi do OFE. Rok 2011 można 
zaliczyć do najgorszych w historii tych 
funduszy. Na koniec 2010 r. aktywa 
netto OFE wynosiły 221,3 mld zł. Przez 
11 miesięcy 2011 r. ZUS przekazał do 
OFE składki na kwotę ponad 14,5 mld zł. 
Mimo tak ogromnego transferu środków 
na koniec listopada 2011 r. aktywa netto 
OFE wynosiły zaledwie 222, 5 mld zł, co, 
uwzględniając otrzymane składki, ozna-
cza faktyczny spadek o ok. 13 mld zł.
Realne pieniądze, przekazane w tym 
okresie przez ZUS, nie tylko więc nie 
zostały pomnożone w wyniku inwestycji, 
ale niemal w całości zostały stracone! 
Nieuchronnie nasuwa się tu refleksja o 
rabunku polskich finansów publicznych 
na niewyobrażalną skalę w wyniku utrzy-

mywania OFE. 

By ocenić dokładniej ryzyko ponoszo-
ne przez przyszłych emerytów, należy 
spojrzeć na strukturę portfela inwestycyj-
nego otwartych funduszy. Ponad połowa 
aktywów jest ulokowana w skarbowych 
instrumentach dłużnych, około jednej 
trzeciej w akcjach, a reszta w innych 
instrumentach finansowych (w tym 
w depozytach bankowych). By można 
było te wszystkie aktywa zgromadzić w 
portfelach OFE, państwo polskie musiało 
dotychczas zaciągnąć dług na kwotę po-
nad 250 mld zł. Trzeba więc było znaleźć 
nabywców obligacji skarbowych na tę 
ogromną sumę. Gdyby nie OFE, ten dług 
nie powstałby i rząd nie musiałby szukać 
chętnych na te papiery. Część owych pa-
pierów nabyły same OFE, gdyż lokowanie 
w innych instrumentach podlega ograni-
czeniom. Z kolei gdyby nie było limitów 
inwestowania w akcje, straty poniesione 
dotychczas przez OFE byłyby znacznie 
większe. Fakt, że większość portfela OFE 
stanowią polskie papiery skarbowe, ozna-
cza bezsensowne obciążenie dla przy-
szłych pokoleń Polaków. Wszyscy (także 
członkowie OFE) będą musieli się złożyć, 
poprzez wyższe podatki w przyszłości, by 
te obligacje rząd mógł wykupić i przeka-
zać emerytowi prawdziwe pieniądze na 
należną mu emeryturę.

Niedawno Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do 
zniesienia 5% limitu inwestowania przez 
OFE środków za granicą. Powstały więc 
duże możliwości ulokowania pieniędzy 
polskich emerytów m.in. w wysoko opro-
centowane obligacje skarbowe krajów 
strefy euro i wykazania się przez PTE 
wysoką stopą zwrotu w krótkim okresie, 
bez patrzenia na to, że w nieodległym 
czasie papiery te mogą mieć status śmie-
ciowy, a wydane na nie pieniądze będą 
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Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2010 r.
Źródło: Eurostat, MF

Dłużej pracować?

Podwyższenie wieku emerytalnego to świetna 
wiadomość dla koncernów finansowych (właścicieli 
PTE), gdyż oznacza odsunięcie o wiele lat chwili 
prawdy, gdy przyjdzie im wywiązać się ze zobowią-
zań i zacząć wypłacać dużej grupie ludzi emerytury 
z OFE. Młody człowiek, który podejmie pracę jako 
18-latek, powierzy im swoje pieniądze aż na 50 lat. 
Ponadto włączenie do OFE dodatkowych wielkich 
grup społecznych to nowe zyski z opłat i możliwość 
dysponowania przez te koncerny jeszcze większymi 
środkami polskich podatników. Takiego raju jak 
w Polsce nie mają one ani w swoich krajach, ani 
nigdzie na świecie.
Paradoks polskiej sytuacji polega też na tym, że 
OFE przyczyniły się do powstania dużej części 
polskiego długu publicznego. Teraz ten dług wydaje 
Polskę na łaskę i niełaskę wielkich międzynaro-
dowych graczy, w tym wspierających ich agencji 
ratingowych. Całkowita likwidacja OFE, zakłada-
jąca powrót ich aktywów do finansów publicznych, 
uwolniłaby Polskę od wielkiego ciężaru.

* Opracowano na podstawie artykułów Leokadii 
Oręziak: „OFE – zagrożenie dla finansów publicz-
nych i emerytur”, Analizy BAS 2(46) 2.02.2011, 
„Kiedy Polska uwolni się od OFE”, Przegląd, 
8.01.2012.

Autorka jest profesorem zwyczajnym w Szkole  
Głównej Handlowej oraz na Uczelni Łazarskiego  
w Warszawie.



podstaw tej doktryny mają Stany Zjed-
noczone (same w końcu odmówiły spłaty 
długów Wielkiej Brytanii po uzyskaniu 
niepodległości). W 1898 r., po „wyzwole-
niu” przez marines Kuby spod hiszpań-
skiej okupacji kolonialnej, rząd amery-
kański wymógł na Madrycie zrzeczenie 
się wierzytelności wobec Kuby. 
Ten temat nagle ponownie pojawił się w 
2003 r., gdy administracja Busha zażądała 
anulowania irackich długów od Francji, 
Niemiec i Rosji, nawiązując do doktryny 
Sacka. 
Na podobnej podstawie Traktat Wie-
deński anulował dług ziem pruskich, 
przejętych przez odrodzoną Polskę, a 
związany z ich germanizacją. Decyzjami 
politycznymi ograniczono zresztą dług 
Polski w 1991 r. („premia za transforma-
cję”) i Egiptu (za jego udział w wojnie z 
Irakiem).
Wspomnijmy też o przypadku Niemiec, 
których rząd tak ochoczo krytykuje Gre-
cję. Szybki rozwój Niemiec po II wojnie 
światowej był możliwy dzięki anulowaniu 
niemieckich długów wojennych o 51% w 
ramach Porozumienia Londyńskiego z 
1953 r. Co więcej, porozumienie wpro-
wadzało interesującą zasadę, że koszty 
obsługi długu nie mogą przekraczać 3,5% 
wartości eksportu Niemiec (w Polsce ten 
wskaźnik wynosi obecnie ok. 10%).

Prawo przeciw długom

W prawie międzynarodowym istnieje 
multum norm pozwalających na reduk-
cję, czy nawet anulowanie długu publicz-
nego. 
Artykuł 103 Karty Narodów Zjednoczo-
nych głosi: „W razie sprzeczności pomię-
dzy obowiązkami członków Narodów 
Zjednoczonych, wynikających z niniejszej 
Karty, a ich obowiązkami wynikającymi z 
jakiegoś innego porozumienia międzyna-
rodowego, pierwszeństwo będą miały ich 

obowiązki wynikające z niniejszej Karty”. 
A wśród tych obowiązków znajdują się: 
„podniesienie stopy życiowej, pełne 
zatrudnienie oraz warunki postępu i roz-
woju gospodarczego i społecznego”3. 
Rezolucja Rady Praw Człowieka NZ z 23 
kwietnia 1999 r. stwierdza, że „zapewnie-
nie podstawowych praw ludności zadłu-
żonego kraju do żywności, mieszkania, 
zatrudnienia, edukacji, usług zdrowot-
nych i zdrowego środowiska nie może 
być podporządkowana wdrażaniu polityk 
dostosowania strukturalnego i reform 
gospodarczych związanych z długiem”4. 
W 1980 r. Komisja Prawa Międzynarodo-
wego Narodów Zjednoczonych ogłosiła: 
„Państwo nie może zamykać szkół, uni-
wersytetów i sądów, likwidować policji  
i usług publicznych, narażając tym sa-
mym społeczeństwo na nieład i anarchię, 
tylko dlatego, że potrzebuje funduszy 
koniecznych do spełnienia zobowiązań 
wobec swoich zagranicznych kredyto-
dawców”5. 
Posiłkując się prawnymi zasadami siły 
wyższej, stanu wyższej konieczności, czy 
zasadniczej zmiany okoliczności - zapisa-
nymi m.in. w Konwencji Wiedeńskiej  
o prawie traktatów6 - również z powo-
dzeniem można podważyć zasadność 
spłaty długów, grożącej samemu istnie-
niu państwa i pogorszeniem losu jego 
obywateli. 

Audyt w działaniu

Oczywiście trudno się spodziewać, aby 
rządy, zapatrzone w rynki finansowe, 
chciały sięgnąć po te argumenty prawne. 

3. Eric Toussaint, Damien Millet, „Czy trzeba spłacać ten dług?”,  
Le Monde diplomatique − edycja polska, wrzesień 2011 r.

4. Za: La dette ou la vie, pod red. D. Millet, E. Toussaint, Bruksela 2011 r.

5. Rocznik Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ (ACDI), 1980, tom I, 
A/CN.4/SER.A/1980. 

6. lex.pl/bap/student/Dz.U.1990.74.439.html

Większość greckich wierzycieli zdecy-
dowała w marcu 2012 r. o anulowaniu 
długów Grecji o wartości 100 mld euro. 
Decyzja ta nie byłaby jednak możliwa bez 
obaw przed narastającą eksplozją spo-
łeczną i sukcesem wyborczym radykalnej 
lewicy w Grecji, ale też daje ona tylko 
trochę oddechu – nie likwidując samego 
problemu długu. 

Nie płacimy!

Media straszą, że niespłacanie długów 
może doprowadzić do bankructwa 
państwa, porównując je do gospodarstwa 
domowego. Rzecz w tym, że „w przypad-
ku suwerennego kraju, nie istnieje żadna 
procedura, żadne ramy prawne pozwala-
jące mu ogłosić upadłość” - jak zauważył 
francuski badacz Christophe Goethals, 
podkreślając, że „państwo nie może znik-
nąć z przyczyn finansowych”1. Większość 
państw w historii Europy wielokrotnie 
bankrutowała – i przetrwała.
Co jednak w sytuacji, gdy państwo nie 
może honorować swych zobowiązań 
finansowych? Dziesięć  lat temu rząd 
Argentyny, wpędzonej w długi przez 
dyktaturę wojskową i neoliberalne refor-
my, postawił wierzycielom ultimatum: 
płacimy 30% wartości długu, albo nic. 
Zawarto porozumienie, a w ciągu kolej-

1. „La faillite des Etats?”, Christophe Goethals, CRiSP, 23.09.11

nych lat wzrost gospodarczy Argentyny, 
pozbawionej jarzma długu, sięgał 8%. Po-
dobnie postąpiła Rosja w 1998 r. ogłasza-
jąc jednostronnie moratorium na spłatę 
swych długów – i również dobrze na 
tym wyszła. W artykule opublikowanym 
przez Journal of Development Economics 
Eduardo Levy Yeyati i Ugo Panizza, eko-
nomiści  Międzyamerykańskiego Banku 
Rozwoju, zaprezentowali rezultaty swo-
ich badań dotyczących 40 państw, które 
w różnym czasie zawiesiły spłatę długu. 
Ich konkluzja: „Okresy zawieszenia spłat 
oznaczały początek odnowy gospodar-
czej”2. I jest to całkiem logiczne, gdy 
weźmiemy pod uwagę ogromne kwoty, 
które idą na spłatę długów. 
Spójrzmy zresztą dalej w historię.  
W 1927 r. rosyjski emigrant, profesor 
prawa w Paryżu, Alexander Sack sfor-
mułował doktrynę „długu haniebnego” 
(dette odieuse): „Jeśli władza despotycz-
na przyjmuje dług nie według potrzeb i 
interesów państwa, ale by umocnić swój 
reżim despotyczny, by gnębić społeczeń-
stwo, które z nim walczy, ten dług jest 
haniebny dla całego społeczeństwa. Ten 
dług nie jest obligatoryjny dla narodu: to 
dług reżimu, dług osobisty władzy, która 
ją zakontraktowała, w efekcie znika on 
razem z upadkiem tej władzy”.
Duże doświadczenie w wykorzystaniu 

2. www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubWP-581.pdf
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Éric Toussaint, doktor nauk politycznych 
(Uniwersytet w Liège oraz Uniwersy-
tet Paryski VIII), prezydent CADTM 
(Komitet na rzecz Anulowania Długów 
Trzeciego Świata) Belgia, członek komisji 
prezydenckiej przeprowadzającej audyt 
w Ekwadorze (CAIC), członek rady 
naukowej ATTAC Francja, współautor 
La Dette ou la Vie, Aden-CADTM, 2011, 
współautor książki Le piège de la dette 
publique. Comment s’en sortir, pod redak-
cją ATTAC, opublikowanej przez Les lien 
qui libèrent, Paryż 2011.

CADTM: Czy  Grecja musi zgodzić się 
na wypłatę 15% odsetek, by móc wyemi-
tować obligacje 10-letnie?

Éric Toussaint: Każdego niemal dnia tak 
z mainstreamowych, jak i z alternatyw-
nych mediów (kluczowych dla kształto-
wania opinii krytycznych) dowiedzieć się 
możemy, że Grecja pożyczać musi i to na 
15%, jeśli nie jeszcze więcej.

W zasadzie od wybuchu kryzysu wio-
sną 2010 r., Grecja w dalszym ciągu 
pożyczała na rynkach finansowych na 
3 miesiące, na 6 miesięcy i na 1 rok – 
jednak już nie na dłuższy okres – przy 
stopach wahających się między 4% a 5%1. 
Zwróćmy uwagę, że zanim rozpoczęły 

1. Hellenic Republic Public Debt Bulletin, n˚ 62, czerwiec 2011 r. 
Dostępny pod adresem www.bankofgreece.gr

się ataki spekulantów na Grecję, mogła 
ona pożyczać na bardzo niski procent, 
tak bowiem bankierzy, jak i inne instytu-
cje inwestycyjne (fundusze emerytalne, 
towarzystwa ubezpieczeniowe), bardzo 
chętnie pożyczek takich udzielały.
I tak na przykład 13 października 2009, 
Grecja wypuściła 3-miesięczne obligacje 
skarbu państwa, określane jako T-Bills, 
oferując bardzo niewielki zysk na pozio-
mie 0,35%. Tego samego dnia wypuściła 
także obligacje 6-miesięczne z oprocen-
towaniem 0,59%. Siedem dni później, 
20 października 2009, Grecy wypuścili 
obligacje jednoroczne z oprocentowa-
niem 0,94%2. Było to mniej niż 6 miesięcy 
przed wybuchem greckiego kryzysu.  
W owym okresie agencje ratingowe 
ustaliły rating Grecji na bardzo wysokim 
poziomie, banki zaś udzielały jej jednej 
pożyczki za drugą. Dziesięć miesięcy 
później Grecja była zmuszona emitować 
obligacje 6-miesięczne już przy zobo-
wiązaniu rzędu 4,65% – innymi słowy, 
ośmiokrotnie wyższym. Pokazuje to, 
jak fundamentalna zmiana okoliczności 
nastąpiła.

Inna znacząca obserwacja dotyczy kwe-
stii odpowiedzialności banków: w 2008 
banki domagały się od Grecji większych 
stóp zwrotu niż w 2009 r. Przykładowo 

2. Hellenic Republic Public Debt Bulletin, n˚ 56, grudzień 2009 r.
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W oku cyklonu
– grecki kryzys 

zadłużeniaWywiad 
z Érikiem Toussaintem

Nie dziwi więc, że w całej Europie rozpę-
du nabierają oddolne inicjatywy na rzecz 
audytu długu publicznego – od Grecji, 
poprzez Francję czy Belgię, po Irlandię. 
Pod tym technicznym terminem kryje 
się jednak bardzo prosta zasada – bierze-
my dług pod lupę. Sprawdzamy, czy był 
zgodny z prawem, komu przyniósł korzy-
ści, kto na nim stracił. 

Ekwador wskazał drogę

W 2007 r., kilka miesięcy po wyborze na prezy-
denta, Rafael Correa przystąpił do audytu długu 
Ekwadoru. Okazało się, że wiele kredytów zostało 
przyznanych z pogwałceniem podstawowych 
norm prawa międzynarodowego. W listopadzie 
2008 r., Ekwador zawiesił więc 
spłatę części długów, 
odkupu-

jąc wkrótce za 900 mln dolarów dług wart 3,2 mld 
dolarów. Jeśli wziąć pod uwagę odsetki, jakich 
w związku z tym Ekwador nie musi już płacić, 
oszczędności jego budżetu wyniosły 7 mld dolarów. 
Zaoszczędzone pieniądze przeznaczono na wzrost 
nakładów na szkolnictwo, służbę zdrowia, pomoc 
socjalną oraz rozwój infrastruktury i komunikacji. 
Jak widać potrzeby społeczne mogą być ważniejsze 
niż partykularne interesy  
wierzycieli. 



rzystały pieniądze, które otrzymywały 
na niski procent z EBC, Banku Anglii, 
Rezerwy Federalnej USA oraz amerykań-
skich funduszy rynku pieniężnego (patrz 
niżej), by zwiększyć wartość pożyczek 
udzielanych państwom takim jak Grecja 
całkowicie ignorując wiążące się z tym 
ryzyko4. Banki prywatne ponoszą więc 
znaczną odpowiedzialność za miaż-
dżące zadłużenie Grecji. Także greckie 
banki prywatne pożyczały wielkie kwoty 
zarówno władzom publicznym, jak i 
sektorowi prywatnemu. W konsekwen-
cji długi, których spłaty zagraniczne i 
greckie banki domagają się od Grecji, 
powinny zostać uznane za nielegalne  
w obliczu ich własnych nieodpowiedzial-
nych działań.

CADTM: Powiedziałeś, że od momentu 
wybuchu kryzysu w maju 2010 Grecja 
wstrzymała emisję obligacji 10-letnich. 
Dlaczego więc rynki domagają się 15-  
i więcej procentowych zwrotów z grec-
kich obligacji 10-letnich?

Éric Toussaint: Wpływa na to cena sprze-
daży starszych greckich papierów dłuż-
nych wymienianych na rynku wtórnym 
oraz na rynkach OTC.

Konsekwencje są jednak dalece bardziej 
znaczące, bowiem sytuacja ta stawia Gre-
cję przed wyborem pomiędzy dwiema 
opcjami:
(a) albo dalszym pogłębieniem zależności 
od Trojki (Międzynarodowy Fundusz 
walutowy – MFW – , EBC, KE) celem 
uzyskania dostępu do długoterminowych 
pożyczek (10-15-30 lat) i podporządko-
wanie się stawianym przez nią warun-
kom;
(b) albo przeciwstawienie się dyktaturze 

4. Ten sam fenomen można zaobserwować w tym samym okresie  
w Portugalii, Hiszpanii oraz krajach Europy Centralnej i Wschodniej.

rynków oraz Trojki, zawieszenie płatno-
ści i jednoczesne uruchomienie audytu 
długu publicznego celem anulowania 
spłaty jego nielegalnej części.

CADTM: Zanim przyjrzymy się tym al-
ternatywom, czy mógłbyś wyjaśnić czym 
jest rynek wtórny?

Éric Toussaint: Podobnie jak w przy-
padku używanych samochodów, istnieje 
również rynek długów z drugiej ręki. 
Instytucje inwestycyjne oraz fundusze 
hedgingowe kupują i sprzedają używane 
obligacje na rynku wtórnym oraz na ryn-
kach OTC. Instytucje inwestycyjne są bez 
wątpienia aktorami pierwszoplanowymi.

Ostatni raz Grecja wyemitowała obligacje 
10-letnie 11 marca 2010, jeszcze przed 
atakiem spekulantów i interwencją Troj-
ki. By zgromadzić 5 mld euro, w marcu 
2010 Grecja zobowiązała się wypłacać 
nabywcom obligacji 10-letnich corocz-
nie 6,25% ich wartości aż do roku 2020. 
Wraz z upływem tej daty będzie ona 
musiała także zwrócić pożyczony kapitał. 
Od momentu tamtej emisji, jak wiemy, 
Grecja już się nie podejmuje 10-letnich 
zobowiązań ze względu na eksplozję stóp 
procentowych.

Kiedy czytamy, że 10-letnie stopy pro-
centowe wynoszą 14,86% (jak miało to 
miejsce 8 sierpnia 2011, kiedy 10-letnie 
greckie stopy procentowe, które sięgnęły 
już poziomu 18%, zostały zbite do 15% 
po interwencji EBC5) to dowiadujemy się, 
jaka jest faktyczna cena 10-letnich obli-
gacji pozostających w obrocie na rynku 
wtórnym i rynkach OTC.

5. 25 sierpnia 2011 r. stopa oprocentowania obligacji 10-letnich osią-
gnęła 18,55%, a dzień wcześniej 17,9%. Stopa oprocentowania obligacji 
2-letnich wyniosła oszałamiające 45,9%: http://www.lemonde.fr/europe/
article/2011/08/25/les-taux-obligations-grecques-a-dix-ans-atteignent-
un-nouveau-record_1563605_3214.html (dostęp: 26 sierpnia 2011 r.)

w czerwcu-lipcu-sierpniu 2008, przed 
krachem, do którego doprowadziło 
bankructwo Lehman Brothers, stopy były 
czterokrotnie wyższe niż w październi-
ku 2009. Najniższy poziom osiągnęły w 
czwartym kwartale roku 2009 (poniżej 
1%)3. Mogłoby się to wydać irracjonalne, 
ponieważ prywatne banki nie powinny 
zaniżać stóp procentowych w sytuacji 
poważnego kryzysu międzynarodowe-
go, zwłaszcza względem kraju takiego 
jak Grecja, który na pożyczki nalega. 
Posunięcie to było jednak całkowicie 
logiczne z punktu widzenia bankierów, 
którzy maksymalizowali zyski, licząc, że 
w przypadku kłopotów zostaną uratowa-
ne ze środków publicznych. Po upadku 
Lehman Brothers, rządy USA i krajów 
europejskich wpompowały kolosalne 
ilości gotówki by ratować banki, przy-
wrócić zaufanie i stymulować regenerację 
gospodarki. Banki wykorzystały z kolei te 
pieniądze, by udzielać pożyczek krajom 
takim jak Grecja, Portugalia, Hiszpania 
oraz Włochy, w przekonaniu (skądinąd 
słusznym), że w przypadku jakichkolwiek 
problemów Europejski Bank Centralny 
(EBC) i Komisja Europejska (KE) wyratu-
ją je z opresji.

CADTM: Czy sugerujesz, że prywatne 
banki z premedytacją wepchnęły Grecję 
w pułapkę niestabilnego zadłużenia ofe-
rując niskie stopy procentowe, a następ-
nie żądając znacznie większego oprocen-
towania uniemożliwiając Grecji pożyczkę 
na okres dłuższy niż jeden rok?

Éric Toussaint: Dokładnie tak. Choć nie 
sądzę, by był to jakiś rodzaj spisku, to 
oczywiste jest jednak, że banki dosłownie 
wciskały kapitał w ręce krajów takich jak 
Grecja (głównie właśnie poprzez obniże-

3. Bank Grecji, Wydział Badań Ekonomicznych – sekretariat, Wydział 
Statystyki – sekretariat, Biuletyn Indykatorów Koniunktury, numer 124, 
październik 2009 r. Dostępne pod adresem www.bankofgreece.gr

nie stóp procentowych), uznały bowiem, 
że pieniądze, które tak wspaniałomyślnie 
zostały im ofiarowane przez władze pu-
bliczne, należy przekształcić w pożyczki 
dla państw Strefy Euro. Nie zapominaj-
my, że trzy lata wcześniej, kiedy zdolność 
prywatnych instytucji do spłaty wierzy-
telności okazała się dalece dyskusyjna, to 
państwa były stroną bardziej wiarygodną 
i odpowiedzialną.

By wrócić do konkretnego przypadku, 
o którym mówiłem na początku, 20 
października 2009 rząd grecki sprzedał 
swoje 3-miesięczne obligacje skarbu pań-
stwa z oprocentowaniem 0,35% próbując 
zgromadzić 1,5 mld euro. Bankierzy i 
inne instytucje inwestycyjne zapropono-
wały wtedy ponad pięciokrotnie więcej, 
dokładnie 7,04 mld euro. Ostatecznie 
rząd zdecydował się na zaciągnięcie po-
życzki w wysokości 2,4 mld euro. Nie ma 
przesady w stwierdzeniu, że bankierzy 
dosłownie wciskali Grecji pieniądze.

Powróćmy także do wydarzeń lat 2005-
2009, kiedy to zachodnioeuropejskie 
banki konsekwentnie zwiększały wartość 
pożyczek udzielanych Grecji. Bankierzy 
z państw Europy Zachodniej zwiększyli 
wartość pożyczek (zarówno względem 
sektora publicznego, jak i prywatnego)  
w kilku etapach. Pomiędzy grudniem 
2005 a marcem 2007 łączna kwota 
udzielonych pożyczek wzrosła o 50%, z 
poziomu poniżej 80 mld dolarów do 120 
mld dolarów. Mimo wybuchu kryzysu 
związanego z krachem na rynku kredy-
tów podwyższonego ryzyka (subprime), 
pożyczano jeszcze więcej, tym razem 
pomiędzy czerwcem 2007 a latem roku 
2008 wartość pożyczek wzrosła o dalsze 
33% (ze 120 do 160 mld), by następnie 
pozostać na bardzo wysokim poziomie 
(około 120 mld). Oznacza to, że zachod-
nioeuropejskie banki prywatne wyko-
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1000 euro.
Jak wynika z tabeli poniżej rynek wtórny 
oraz rynki OTC wyceniają te same obli-
gacje znacznie niżej. Nietrudno więc się 
domyślić, dlaczego banki doceniają 800 
euro, jakie otrzymują od EBC, mając w 
perspektywie transakcję po prawdziwych 
cenach rynkowych. Wszystko to stanowi 

kolejny przykład olbrzymiego rozdźwię-
ku między faktyczną praktyką działań 
bankierów i europejskich przywódców  
z jednej strony, a ich wspólnym dictum, 
by to siły rynkowe ustalały ceny, z dru-
giej.

tłum. Roland Zarzycki

Instytucje inwestycyjne, które jeszcze 
w marcu 2010 skupowały te obligacje, 
obecnie starają się ich pozbyć na rynku 
wtórnym papierów dłużnych, stały się 
one bowiem papierami wysokiego ryzy-
ka, jeśli uwzględnić groźbę, że Grecja nie 
będzie w stanie zwrócić ich wartości  
w chwili wykupu.

CADTM: Czy mógłbyś wyjaśnić, w jaki 
sposób na rynku wtórnym wyznacza się 
cenę obligacji 10-letnich wyemitowanych 
przez Grecję?

Éric Toussaint: Zamieszczona poniżej  
tabela powinna nam pomóc zrozumieć, 
co ma się na myśli mówiąc, że stopa 
oprocentowania greckich obligacji 10-let-
nich wynosi 14,86%. Rozważmy nastę-
pujący przykład: bank kupił obligacje 
greckie w marcu 2010 za 500 mln euro,  
z czego każde 1000 euro reprezentowane 
było przez jedną obligację.

Każdego roku bank skasuje 62,5 euro 
za każdą obligację (to jest 6,25% z 1000 
euro). W żargonie rynku ubezpieczeń 
można powiedzieć, że obligacja przy-
niesie kupon odsetkowy wartości 62,5 
euro. W 2011 obligacje te uważa się za 
ryzykowne, nie jest bowiem pewne, czy 
Grecja będzie w stanie spłacać pożyczony 
kapitał do roku 2020.

Tak więc banki, które posiadają znaczną 
liczbę greckich obligacji, takie jak BNP 
Paribas (który w czerwcu 2011 wciąż 
posiadał obligacje o wartości 5 mld euro), 
Commerzbank (3 mld), Generali (3 mld), 
Société Générale (2,7 mld), Royal Bank 
of Scotland, Allianz czy banki greckie, 
sprzedają teraz obligacje na rynku wtór-
nym, ponieważ ich obecne zestawienia 
bilansowe pełne są śmieciowych i tok-
sycznych papierów. Aby odzyskać zaufa-
nie swych akcjonariuszy (i powstrzymać 

ich od pozbywania się udziałów), swych 
klientów (i powstrzymać ich od wycofy-
wania oszczędności) oraz europejskich 
władz, muszą pozbyć się tak wielu grec-
kich obligacji, jak to tylko możliwe,  
i to wszystko po tym, jak jeszcze w marcu 
2010 wchłaniały je bez opamiętania.

Za jaką cenę można je odsprzedać? To 
właśnie w tym kontekście znaczenia 
nabywa liczba 14,86. Fundusze hedgin-
gowe i inne sępy z branży lichwiarskiej są 
wprawdzie gotowe kupić greckie obliga-
cje wypuszczone w marcu 2010, oczekują 
jednak 14,86% zysku. Skoro mają kupić 
obligacje, które przynoszą 62,5 euro 
zysku rocznie, to właśnie ta kwota 
musi reprezentować 14,86% ceny, 
po której skupią obligacje. Ob-
ligacje sprzedawać więc trzeba 
za jedyne 420,50 euro.

Podsumowując: kupujący nie 
dadzą więcej niż 420,50 euro za 
obligację o nominalnej wartości 1000 
euro, jeżeli chcą uzyskać faktyczną stopę 
oprocentowania na poziomie 14,86%.  
Jak łatwo można sobie wyobrazić, 
bankierzy nie są zachwyceni faktem, że 
muszą odsprzedawać z taką stratą.

CADTM: Co EBC robi w tym względzie?

Éric Toussaint: EBC całkowicie oddał się 
w służbę interesom bankowców.

CADTM: Ale w jaki sposób?

Éric Toussaint: Poprzez skupowanie 
greckich obligacji na rynku wtórnym. 
EBC kupuje od banków prywatnych, 
które chcą się pozbyć papierów opar-
tych o greckie wierzytelności, po cenie 
przystrzyżonej o około 20%. Płaci więc 
mniej więcej 800 euro za obligację, której 
wartość w momencie emisji wynosiła 
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Oprocentowanie 
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Wartość kuponu 
odsetkowego 
wypłacanego 
każdego roku 
posiadaczowi ob-
ligacji o wartości 
1000 euro
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Faktyczny zysk 
8 sierpnia 2011 
nabywcy, który 
kupił obligację 
wartości 1000 
euro za 420,50 
euro

14,86%

Faktyczny zysk 
8 sierpnia 2011 
nabywcy, który 
kupił obligację 
wartości 1000 
euro za 420,50 
euro

EUR 1000



bezpośrednie od najwyższych dochodów 
i podatki nałożone na wielkie przedsię-
biorstwa. I tak, w latach 2000-2008 w 
Unii Europejskiej podatki od najwyż-
szych dochodów i od spółek zmniejszyły 
się odpowiednio o 7 i 8,5%. Ten prezent 
fiskalny w postaci setek miliardów euro 
w większości zasilił spekulację i pozwolił 
najbogatszym gromadzić bogactwa.

Należy zakazać wszelkich transakcji 
dokonywanych w rajach podatkowych. 
Wbrew wcześniejszym deklaracjom, 
podczas kolejnych szczytów grupa G20 
odmawia rzeczywistego zajęcia się rajami 
sądowymi i podatkowymi. Należy zaka-
zać istnienia tych mrocznych otchłani, 
w których splatają się finanse, korupcja, 
wielka przestępczość i przemyt. Podat-
kom progresywnym powinno towa-
rzyszyć odstraszające opodatkowanie 
transakcji spekulacyjnych i dochodów 
wierzycieli długów publicznych.

4. Walka z masowymi oszustwami  
podatkowymi wielkich przedsiębiorstw  
i bogaczy.

Oszustwa podatkowe pozbawiają społe-
czeństwo poważnych środków i godzą 
w zatrudnienie. Należy przeznaczyć 
konieczne środki na skuteczną walkę 
służb finansowych z tymi oszustami. Re-
zultaty śledztw należy podać do wiado-
mości publicznej, a winni muszą ponieść 
poważne konsekwencje.

5. Przywołanie do porządku rynków 
finansowych, między innymi poprzez re-
jestrację właścicieli papierów wartościo-
wych oraz zakaz ich krótkiej sprzedaży.

Wartość spekulacji w skali światowej 
kilkakrotnie przekracza wartość bogactw 
wytwarzanych na kuli ziemskiej. Wy-
myślne montaże mechaniki finansowej 

sprawiają, że nie daje się jej kontrolować. 
Zaburzenia, które one powodują, de-
stabilizują realną gospodarkę. Nieprzej-
rzystość transakcji finansowych stała 
się regułą. Aby opodatkować wierzycieli 
u źródła, należy ustalić ich tożsamość. 
Trzeba skończyć z dyktaturą rynków 
finansowych.

6. Wyraźne zmniejszenie czasu pracy w 
celu tworzenia miejsc pracy przy jedno-
czesnym podniesieniu płac i emerytur.

Inna redystrybucja bogactw to najlepsza 
odpowiedź na kryzys. Udział płac pra-
cowników najemnych w wytwarzanym 
bogactwie wyraźnie się zmniejszył, pod-
czas gdy wierzyciele i przedsiębiorstwa 
zwiększyły zyski tylko po to, by przezna-
czyć je na spekulacje. Podwyżka wyna-
grodzeń nie tylko spowoduje wzrost siły 
nabywczej społeczeństw, ale zwiększy 
również środki na ubezpieczenia społecz-
ne. Zmniejszenie czasu pracy bez obniżki 
płac oraz tworzenie nowych miejsc pracy 
poprawi z kolei jakość życia ludności.

7. Uspołecznienie licznych przedsię-
biorstw i usług sprywatyzowanych w 
ciągu ostatnich 30 lat.

Charakterystyczną cechą ostatniego trzy-
dziestolecia była prywatyzacja licznych 
przedsiębiorstw i usług publicznych. Rzą-
dy oddały w ręce prywatne całe sektory 
gospodarki – banki, telekomunikację, 
energię, transport, przemysł – tracąc 
przy okazji zdolność do regulowania 
gospodarki. Te dobra publiczne będące 
wytworem zbiorowej pracy powinny 
powrócić do sektora publicznego.

8. Zwołać Konstytuantę narodów, która 
stworzy nową Unię Europejską.

Unia Europejska w kształcie określonym 

8 alternatywnych propozycji CADTM 
w celu stworzenia wspólnej listy postu-
latów ruchów społecznych i politycz-
nych. 

1.Wywłaszczenie banków i przekazanie 
ich sektorowi publicznemu pod kontro-
lą obywatelską.

Niemożliwa jest trwała regulacja działal-
ności prywatnych instytucji finansowych. 
Państwa powinny odzyskać zdolność 
do kontroli i nadzoru nad działalnością 
ekonomiczną i finansową.

2. Wprowadzenie jednostronnego 
moratorium (tak, aby nie gromadziły się 
odsetki za opóźnienia) na spłatę długu na 
czas potrzebny do przeprowadzenia  
z udziałem obywateli audytu pożyczek 
publicznych. Chodzi o to, aby na pod-
stawie wyników audytu anulować długi, 
który okażą się bezprawne.

Na podstawie swojego doświadczenia  
w dziedzinie zadłużenia krajów Południa 
CADTM przestrzega przed zbyt skrom-
nymi postulatami, np. przed zwykłym 
zawieszeniem spłaty długu. Potrzebne 
jest moratorium bez naliczania odsetek 
za opóźnienia w spłacie.

Moratorium powinno się wprowadzić 
po to, by zbadać zaciągane pożyczki i 

zidentyfikować bezprawne długi. Udział 
obywateli to warunek konieczny, aby 
zapewnić, że audyt będzie obiektywny i 
przejrzysty. Takie badania pozwolą usta-
lić odpowiedzialność różnych osób i grup 
w procesie zadłużania i zażądać, aby zda-
ły one społeczeństwu sprawę ze swoich 
posunięć. Długi uznane za niespłacalne 
lub bezprawne należy anulować.

3. Zaprowadzenie prawdziwej sprawiedli-
wości podatkowej o zasięgu europejskim 
i sprawiedliwej redystrybucji bogactw. 
Zakazać rajów sądowych i podatkowych. 
Wysoko opodatkować transakcje finan-
sowe.

Zharmonizowanie europejskich sys-
temów podatkowych pozwoli uniknąć 
podatkowego dumpingu. Równocześnie 
konieczna jest dogłębna reforma fiskalna. 
Jej celem byłoby zwiększenie dochodów 
publicznych, pochodzących zwłasz-
cza z podatków dochodowych od osób 
fizycznych i spółek, oraz jak najszybsze 
obniżenie cen dostępu do dóbr i usług 
pierwszej potrzeby (podstawowych arty-
kułów żywnościowych, wody, elektrycz-
ności, ogrzewania, transportu publiczne-
go…), w szczególności poprzez znaczną 
obniżkę podatku VAT od podstawowych 
dóbr i usług.

Od 1980 r. nieustannie maleją podatki 

Wizja 
alternatywnego  
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Kwestia spłaty zadłużenia publicznego 
jest bez wątpienia tematem tabu. Głowy 
państw i rządy, Europejski Bank Central-
ny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 
jak również wielkie media przedstawiają 
ją jako coś nieuniknionego, niepod-
legającego dyskusji i obowiązkowego. 
Ludzie nie mają innego wyboru jak tylko 
podporządkować się i płacić. Jedyne, co 
dyskusji podlega, to sposób, w jaki ciężar 
wyrzeczeń należy rozprowadzić, by zgro-
madzić niezbędne środki na pokrycie 
narodowych zobowiązań. Rządy, które 
pieniądze pożyczyły, wybrane zostały w 
sposób demokratyczny, a zatem długi są 
prawomocne – muszą zostać spłacone. 
Obywatelski audyt długu jest sposobem 
na przełamanie tego tabu. Pozwala on 
ujawnić przed obywatelami tajniki za-
dłużenia państwowego. Ma także na celu 
analizę polityki zadłużania, jaką pro-
wadzili urzędnicy państwowi w danym 
kraju.

Pytania, które należy sobie zadać

Co skłoniło państwo do ciągłego zwięk-
szania zadłużenia?
Jakimi politycznymi wyborami i jakim in-
teresem społecznym uzasadnione zostało 
zaciągnięcie długu?

Kto na tym skorzystał?
Czy dało się lub powinno się doko-

nać innego wyboru?

Kim są kredytodawcy?
Czyj jest ten dług?
Czy kredytodawcy narzucają jakieś wa-
runki, a jeśli tak, to jakie?
Jaki jest zysk kredytodawców?
W oparciu o jakie decyzje i powody pań-
stwo pieniądze pożyczyło? Jak decyzje te 
zostały podjęte?
Jakiej wysokości odsetki zostały zapłaco-
ne oraz jaka część i jaka kwota podstawy 
zadłużenia została już spłacona?
W jaki sposób prywatne długi przemieni-
ły się w długi publiczne?
Na jakich zasadach ratowano banki 
prywatne? Ile to kosztowało? Kto podjął 
tę decyzję?
Czy udziałowcy oraz dyrektorzy przez 
nich wybrani, którzy doprowadzili do 
katastrofy, otrzymali odszkodowania?
Jaką część budżetu narodowego pochła-
nia obsługa zadłużenia?
W jaki sposób państwo finansuje spłaty 
długów?

Nie potrzeba specjalistów, by dotrzeć  
do państwowych sekretów i znaleźć 
odpowiedzi

By odpowiedzieć na powyższe pytania, 
a i wiele innych, wcale nie potrzeba 
wycieku tajemnic państwowych, ani 
dostępu do poufnych dokumentów ban-
ków centralnych, ministerstw finansów, 
MFW, EBC, Komisji Europejskiej, mię-

przez narzucone społeczeństwom trak-
taty konstytucyjne to w istocie machina 
wojenna na usługach kapitału i systemów 
finansowych. Należy przebudować ją 
gruntownie w procesie konstytucyjnym, 
w którym społeczeństwa zabiorą wresz-
cie głos. Taka nowa, zdemokratyzowa-
na Europa powinna zharmonizować 
sprawiedliwość podatkową i społeczną 
na zasadzie równania w 
górę, podnieść sto-
pę życiową i 
poprawić 
jakość 

życia jej mieszkańców, wycofać wojska  
z Afganistanu i wystąpić z NATO, ra-
dykalnie zmniejszyć wydatki wojskowe, 
wyeliminować broń nuklearną i działać 
energicznie na rzecz rozbrojenia, skoń-
czyć z polityką oblężonej twierdzy w sto-
sunku do potencjalnych imigrantów oraz 
stać się uczciwym i naprawdę solidarnym 
partnerem społeczeństw Południa.
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kwestią najwyższej wagi społecznej  
i politycznej. Stąd też prawdziwa trans-
parentność jest najgorszym koszmarem 
klas rządzących.

Obywatelski audyt na rzecz odrzucenia 
bezprawnych długów

Przeprowadzenie obywatelskiego audytu 
zadłużenia publicznego w powiązaniu z 
silnym ruchem powszechnym za zawie-
szeniem jego spłaty powinien dopro-
wadzić do zniesienia/odrzucenia bez-
prawnej części zadłużenia i drastycznej 
redukcji obecnego długu.
Nie może być przy tym w ogóle mowy o 
akceptacji redukcji zadłużenia na warun-
kach dyktowanych przez kredytodawców, 
choćby ze względu na wysoką cenę, jaką 
przyszłoby za taką ulgę zapłacić. Tym 
sposobem anulowanie długu przez za-
dłużone państwo staje się jednostronnym 
suwerennym aktem o wielkim znaczeniu.
A dlaczego właściwie państwo powin-
no radykalnie zredukować swój dług 
publiczny poprzez anulowanie bezpraw-
nego zadłużenia? Przede wszystkim ze 
względu na społeczną sprawiedliwość, 
ale także z powodów czysto ekonomicz-
nych bardzo łatwych do zrozumienia i 
uzasadnienia. Aby wydobyć się z kryzysu 
w sposób konstruktywny, nie wystarczy 
stymulować gospodarki bazując na po-
pycie publicznym i popycie gospodarstw 
domowych. Bazowanie na nim, nawet 
przy jednoczesnym wdrożeniu prore-
dystrybutywnej reformy podatkowej, 
doprowadzi do sytuacji, w której do-
datkowy przychód z podatków zostanie 
odprowadzony bezpośrednio na pokrycie 
spłat zadłużenia publicznego. Zwięk-
szenie opodatkowania najbogatszych 
gospodarstw domowych i największych 
prywatnych firm (krajowych i zagranicz-
nych), zostanie po prostu skompenso-
wane poprzez wpływy czerpane przez 

dawców hipotecznych dostarczyć mogą 
cennych zeznań zdających relację ze 
swojego położenia, dzięki czemu pomogą 
nam lepiej zrozumieć proces narastania 
bezprawnego zadłużenia, w wyniku któ-
rego ucierpieli.

Bardzo obiecujące pole działań

Zakres działań podejmowanych w 
ramach obywatelskiego audytu długu 
publicznego jest bardzo obiecujący i w 
żaden sposób nie przypomina rutyno-
wych operacji księgowych, sprowadza-
jących się do kontroli sekwencji liczb. 
Wykraczając poza pieczołowite rozlicze-
nia finansowe, audyt pełni rolę wybitnie 
polityczną wychodząc naprzeciw dwóm 
podstawowym potrzebom społecznym: 
transparentności oraz demokratycznej 
kontroli państwa oraz jego reprezentan-
tów sprawowanej przez ogół obywateli.
Są to potrzeby odwołujące się do pod-
stawowych praw demokracji sformuło-
wanych w prawie międzynarodowym, 
jak również krajowych demokratycznych 
kodeksach oraz konstytucjach – nawet 
jeśli prawa te ustawicznie się narusza. 
Prawo obywateli do nadzorowania dzia-
łań tych, którzy nimi rządzą, do bycia 
poinformowanym o każdej kwestii doty-
czącej administrowania nimi, o celach i 
motywach kierujących rządzącymi, jest 
niezbywalnym elementem demokracji 
jako takiej. Wynika ono z podstawowego 
prawa obywateli do sprawowania kontroli 
nad władzą demokratyczną oraz brania 
aktywnego udziału w sprawach publicz-
nych, które dotyczą nas wszystkich.
Fakt, że rządy, które nieustannie zarzu-
cają media retoryką transparentności, 
sprzeciwiają się obywatelskiemu audyto-
wi jest oznaką opłakanego stanu współ-
czesnych demokracji. Tym sposobem 
owa ustawiczna potrzeba transparent-
ności w sprawach publicznych staje się 

działania podejmowane przez grupy 
obywatelskie na rzecz zainicjowania 
publicznej debaty, wzmocnią i poszerzą 
opracowywane ekspertyzy, jak również 
przekonają rozmaitych specjalistów do 
przyłączenia się. Każdy z nas może wziąć 
udział w procesie analizowania zadłu-
żenia publicznego i wydobywania na 
światło dzienne jego rezultatów. W roku 
2011 we Francji powstał Krajowy Kolek-
tyw na rzecz Audytu Długu Publicznego 
(www.audit-citoyen.org), gromadząc 
wiele organizacji i partii politycznych. 
Dziesiątki tysięcy ludzi podpisało mani-
fest powołujący go do życia. Od tamtego 
momentu w jego ramach zorganizowano 
we Francji wiele lokalnych komitetów 
obywatelskich. Analiza sytuacji lokalnej 
jest skutecznym narzędziem badania 
procesu narastania długu publicznego, 
poczynając od przyjrzenia się „pożycz-
kom strukturyzowanym”, które pewne 
banki, a w szczególności belgijska Dexia, 
usiłowały narzucić lokalnym władzom. 
Pewna praca w tym zakresie została już 
wykonana przez organizację „Podmioty 
publiczne przeciwko toksycznym pożycz-
kom” (franc.: Acteurs publics contre les 
emprunts toxiques), która skupia obecnie 
kilkanaście lokalnych podmiotów (www.
empruntstoxiques.fr). Działania te można 
także rozpocząć od badania problemów 
z finansowaniem usług medycznych w 
lokalnych jednostkach takich jak szpitale. 
Obywatelskie inicjatywy w zakresie au-
dytu długu publicznego są podejmowane 
także w Belgii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, 
Portugalii oraz we Włoszech.
Nie należy przy tym zapominać o roz-
maitych przypadkach zadłużenia pry-
watnego. W krajach takich jak Irlandia 
czy Hiszpania, gdzie setki tysięcy rodzin 
padło ofiarą baniek spekulacyjnych 
na rynkach nieruchomości, kluczowe 
jest badanie zadłużenia hipotecznego 
gospodarstw domowych. Ofiary kredyto-

dzynarodowych izb rozrachunkowych, 
takich jak Clearstream czy Euroclear, ani 
żadnych przecieków ujawnianych przez 
dopuszczonych do tajemnic służbowych 
pracowników tych organizacji. Oczywi-
ście, wielka liczba takich, pilnie strze-
żonych przez ciała zarządzające i banki, 
dokumentów musi zostać publicznie 
udostępniona. Bez wątpienia materiały te 
byłyby niezwykle przydatne dla dopełnie-
nia prowadzonych analiz. Musimy więc 
żądać dostępu do dokumentacji niezbęd-
nej do dokonania pełnego audytu. Jednak 
przeprowadzenie skrupulatnej kontroli 
długu publicznego jest możliwe także w 
oparciu o dokumenty, które już teraz są 
dostępne dla publicznej lustracji. Dostęp 
do ważnych danych jest obecnie otwarty 
dla każdego, kto tylko podejmie trud ich 
wydobycia; w prasie, w raportach rządo-
wych, na oficjalnych stronach instytucji 
parlamentarnych, banków centralnych, 
oficjalnych agencji finansowych wszelkiej 
maści, OECD, Banku Rozrachunków 
Międzynarodowych (BRM), EBC, ban-
ków prywatnych, organizacji i grup, które 
już rozpoczęły krytyczną analizę długu 
publicznego (www.cadtm.org, www.attac.
org), lokalnych archiwów rządowych, 
agencji ratingowych czy w memoran-
dach. Bez wątpienia należy przekony-
wać posłów i senatorów, by pytania o 
zadłużenie publiczne otwarcie zadawali 
w parlamencie, jak również radnych lo-
kalnych, by kwestię tę podnosili podczas 
lokalnych obrad.

Nie potrzeba specjalistów, by  
przeprowadzić audyt

Audyt nie jest zadaniem wyłącznie dla 
ekspertów. Ich udział jest oczywiście 
mile widziany i może w znacznym 
stopniu wesprzeć obywatelskie wysiłki, 
jednak sami obywatele mogą rozpocząć 
audyt. Prowadzone badania, jak również 
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środków jest również nie-
zbędne: reform podatkowych 
mających na celu redystrybucję 
bogactwa, kolektywizacji sektora 
finansowego i renacjonalizacji kluczo-
wych sektorów gospodarki, skrócenia 
tygodnia roboczego przy zachowaniu po-
ziomu zarobków na obecnym poziomie, 
a z możliwością zatrudnienia uzupełnia-
jącego, oraz wielu dalszych środków, któ-
re przełożyłyby się na radykalną zmianę 
obecnego stanu rzeczy, który wepchnął 
świat w niestabilny ślepy zaułek.
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te podmioty z 
obligacji rządo-
wych. Jako że najbo-
gatsi dysponują większo-
ścią rządowych papierów 
dłużnych, nie będą nawet 
zainteresowani zabawieniem się 
w dyskusję na temat anulowania 
długu. Dlatego też konieczne jest po 
prostu umorzenie znacznej części długu 
krajowego. Skala tego umorzenia będzie 
bezpośrednio związana z poziomem spo-
łecznego oburzenia pośród ofiar systemu 
zadłużenia (obywatelski audyt długu od-
grywa tutaj rolę kluczową), kierunku roz-
woju kryzysu politycznego i ekonomicz-
nego, a przede wszystkim równowagi 
sił, do której można doprowadzić dzięki 
obecnym oraz przyszłym protestom na 
ulicach, placach i w zakładach pracy.

Radykalna redukcja długu krajowego 
jest niezbędnym, choć niedostatecz-
nym środkiem wyprowadzenia państw 
Unii Europejskiej z kryzysu zadłużenia. 
Wdrożenie innych, komplementarnych 

Dług publiczny – suma zaciągniętych przez rząd 
i inne podmioty sektora finansów publicznych (w 
przypadku Polski: przez samorządy terytorialne 
oraz Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) zobowią-
zań wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych, 
po wyeliminowaniu przepływów finansowych 
pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora 
(dług skonsolidowany). Podstawową przyczyną 
powstawania długu publicznego jest kumulowanie 
się występujących w kolejnych latach deficytów 
budżetowych. W celu ich sfinansowania instytucje 
sektora publicznego emitują papiery wartościowe 
(np. obligacje, bony skarbowe) lub zaciągają pożycz-
ki i kredyty. Podstawową miarą zadłużenia sektora 
publicznego jest współczynnik odnoszący wielkość 
długu publicznego do produktu krajowego brutto 
(PKB) w danym roku. Miara ta podlega jednak 
istotnej krytyce, m.in. ze względu na odniesienie 
zobowiązań państwowych do wielkości całej gospo-
darki, a nie jej sektora publicznego, przyjęcie jako 
jednostki czasu roku, a nie np. średniej zapadalno-
ści długu, oraz wykorzystanie jako miary zadłużenia 
długu brutto.

Rentowność obligacji – miara efektywności inwe-
stycji (w tym przypadku: inwestycji w obligacje), 
wykorzystywana do porównywania opłacalności 
zakupu różnych instrumentów finansowych. Ren-
towność obligacji zależy od ceny, po jakiej ją nabyto 
oraz od kuponu odsetkowego, czyli oprocentowania 
obligacji wypłacanego w określonych jednostkach 
czasu, którego wysokość jest zwykle zależna od 
ratingu emitenta. Im gorszy rating (w przypadku 
obligacji skarbowych – im gorsza ocena danego 
kraju), tym wyższe musi być oprocentowanie (a w 
konsekwencji rentowność, a więc zyskowność) pa-
pierów dłużnych. Powoduje to jednocześnie wzrost 
kosztów obsługi zadłużenia publicznego.

Bailout (dofinansowanie, subwencja) – potoczne 
określenie pożyczki lub bezzwrotnego transferu 
kapitału do podmiotu (kraju, przedsiębiorstwa 
lub osoby), mających na celu uratowanie tego 
podmiotu przed zagrażającymi mu niewypłacalno-
ścią lub bankructwem, ewentualnie pozwalających 
na kontrolowane zakończenie działalności, bez 
rozprzestrzeniania problemów na inne podmioty 
gospodarcze. Słowo pochodzi od angielskiego 
czasownika to bail out, który pierwotnie oznaczał 
wpłacenie kaucji za osobę aresztowaną. Obecnie 
termin ten obejmuje każdą sytuację pomocy w wyj-
ściu z kłopotów, zwłaszcza finansowych. Określenie 
zdobyło szczególną popularność w efekcie działań 
krajów rozwiniętego kapitalizmu w odpowiedzi 
na kryzys finansowy z 2007 r. Najbardziej znanym 
przykładem bailoutu jest tzw. „plan  Paulsona” 
(własciwie Troubled Asset Relief Program – TARP) 
z października 2008 r., czyli przeforsowany przez 
administrację George’a W. Busha, opiewający na 
700 mld USD plan dofinansowania sektora finanso-
wego w Stanach Zjednoczonych.

Agencje ratingowe – Specjalistyczne firmy prywat-
ne, których zadaniem jest doradzanie inwestorom 
instytucjonalnym. Rynek agencji ratingowych jest 
zdominowany przez 3 wielkie korporacje: Standard 
& Poor's, Moody's i Fitch Rating. Agencje oceniają 
zarówno publiczne jak i prywatne instrumenty 
dłużne (emitowane przez grupy przemysłowe lub 
banki). Rating (AAA, AA, A, BBB, itd.) jest miarą 
ryzyka związanego z inwestycją w oceniane papiery 
dłużne. Im bardziej instrument jest ryzykowny, tym 
jego rating jest niższy, a rentowność wyższa.

Słowniczek

Rozwiązania/strategie audytowe / 34



Więcej na temat długu, kryzysu 
i alternatyw:

www.cadtm.org

Strona CADTM – Komitetu na rzecz 
Anulowania Zadłużenia Trzeciego Świa-
ta, międzynarodowej sieci badawczej i 
aktywistycznej zajmującej się obecnie 
zarówno długiem zagranicznym Południa 
jak i długami publicznymi Północy.

www.nienaszdlug.pl

Strona Nie Nasz Dług, polskiej inicjatywy 
uczestniczącej w sieci CADTM

www.monde-diplomatique.pl

Strona Le Monde diplomatique – edycja 
polska, wydania polskiego największego 
miesięcznika międzynarodowego 

François Chesnais
Bezprawne Długi
Jak banki sterują demokracją
cena 30 zł
Do nabycia w księgarniach i Empikach. Książkę można też zamówić  
w wydawnictwie „Książka i Prasa” ul. Twarda 60, 00-818 Warszawa,  
tel. 22 624 17 27, e-mail: kip@medianet.pl, redakcja@monde-diplomatique.pl
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