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Spojrzenie w przyszłość. Świat z europejskiego punktu widzenia.

WSTĘP

Europejski system bankowy jest na skraju upadku. Europejczycy wciąż  jednak znajdują się 
w takim położeniu finansowo-gospodarczym, które pozwala na wydostanie się z otchłani.

Nowy rok będzie decydujący dla najbardziej prężnego i pełnego energii kontynentu 
na świecie: Europy, kontynentu, który stawia czoło wielu wyzwaniom.  Sytuacja na Blis-
kim Wschodzie, napięte relacje z Rosją, pogarszająca się sytuacja w Turcji oraz kryzys 
uchodźczy stanowią wyzwanie dla przyszłości Europy, jednak w ostatecznym rozra-
chunku to kryzys finansowo-bankowy będzie tym decydującym, który zmusi europe-
jskich liderów do zmiany kursu.

Znajdująca się pod presją Unia Gospodarcza i Walutowa (EMU) cierpi na brak jakie-
gokolwiek przywództwa, choć jej państwa członkowskie są znacznie bardziej powią-
zane politycznie niż kraje UE. Brak lidera utrudnia postęp i uniemożliwia znalezienie 
rozwiązania dla finansowych problemów finansowego supermocarstwa.

Unia odeszła od „strategii lizbońskiej”, która miała uczynić z Europy jeden z najbard-
ziej rozwiniętych i prosperujących obszarów na ziemi, na rzecz „strategii frankfurckiej”, 
która nie pozwala na wzrost nawet w najbardziej rozwiniętej gospodarce świata.

Brak finansowej kontroli nie tylko szkodzi Europie, ale także przemysłowi, co jest sz-
czególnie widoczne w przypadku niemieckich wytwórców samochodów. Tani kredyt i 
zła alokacja funduszy na świecie doprowadziły do olbrzymiej nadprodukcji w branży sa-
mochodowej. Załamanie cen ropy naftowej, wynikające z nadprodukcji, oraz będąca tego 
konsekwencją postępująca fala bankructw powinny służyć za przestrogę dla innych obs-
zarów biznesu. W przypadku branży samochodowej dostrzegalne są trzy odmienne ten-
dencje na trzech różnych kontynentach. W USA sprzedaż aut jest napędzana przez wz-
rastające zadłużenie konsumentów, Chiny niepostrzeżenie intensyfikują produkcję i zys-
kują udział w rynku, w Europie natomiast lobbyści Volkswagena kreują brukselską politykę

 1  Od strategii lizbońskiej do 

frankfurckiej 

• Polityczna rama dla euro

• Narzędzia monetarne Europejskie-

go Banku Centralnego nie rozwią-

zują europejskich problemów

• Banki europejskie są beznadziejnie 

niewypłacalne

• Strategia frankfurcka nie działa

 2  Nie tylko Volkswagen. Całej 

branży samochodowej grożą 

problemy

• Problemy VW większe niż się 

wydaje

• Rynek spowalnia, bańka w USA

• Będziemy kupować samochody 

„Made in China”

 3 Rekomendacje 

• To nie dolar się wali, a waluty 

krajów BRI(C)S, i jedynie chiński 

jen trzyma się na nogach

• Amerykańskie banki są w równie 

kiepskiej sytuacji co europejskie 

• Przemysł samochodowy nie jest 

dobrym miejscem na inwestycje
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Od strategii lizbońskiej do 
frankfurckiej 

Polityczna rama dla euro 

Państwa członkowskie Unii Gospodarczej i Walutowej (Economic and Monetary Union, 
EMU) są znacznie ściślej zespolone gospodarczo i politycznie niż kraje członkowskie 
całej Unii Europejskiej. EMU i UE to zupełnie różne struktury, o czym media i polity-
cy często zapominają. Nie jest łatwo przestać być członkiem EMU, co widać było na 
przykładzie Grecji, podczas gdy ewentualne wyjście Wielkiej Brytanii z UE stanie się 
wydarzeniem bez większego znaczenia. 

EMU nie ma politycznych fundamentów, a to sprawia, że struktura ta nie może dzi-
ałać sprawnie, co może źle wpłynąć nie tylko na EMU, ale także na całą Unię Europe-
jską, a zatem doprowadzić może do krachu całego świata finansowego. Obecny kry-
zys na rynku kredytowym w połączeniu z politycznymi wstrząsami, z którymi boryka 
się UE oraz z wyzwaniami płynącymi z Bliskiego Wschodu postawią EMU w trudnym 
położeniu. Europejska rzeczywistość polityczna może spowodować rozpad Unii Euro-
pejskiej, czemu nie będzie towarzyszył szybko po nim następujący rozpad EMU. Można 
zawiesić układ z Szengen, ale nie łatwo jest zawiesić obieg euro. 

Działającemu w Brukseli parlamentowi europejskiemu brakuje legitymacji, by decydo-
wać w sprawach EMU, ponieważ 33% jego członków reprezentuje kraje nie należące do 
strefy euro. Mamy więc w Europie kłopotliwą sytuację polityczną, gdzie Berlin jest cen-
trum gospodarczym, Frankfurt centrum monetarnym, zaś Bruksela – centrum politycz-
nym, przy czym żadne z nich nie rozporządza rzeczywistą władzą, co może skutkować 
pojawieniem się nierozwiązywalnego kryzysu z każdego poważnego problemu.  

Brytyjskie referendum i możliwy Brexit (British exit) dzieją się na marginesie 
bieżących europejskich problemów, dlatego też można się spodziewać, że główne eu-
ropejskie kraje, czyli Francja i Niemcy, nie będą poświęcały temu wydarzeniu aż tyle 
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uwagi, na ile liczy brytyjski premier Cameron1. W 2011 prezydent Francji Nicolas Sar-
kozy bez ogródek powiedział mu: „Stracił pan dobrą okazję, żeby się nie odzywać,” i 
dodał: „Dosyć mamy waszego krytykanctwa i doradzania. Powiadacie, że nie cierpicie 
euro, a jednocześnie chcecie brać udział w naszych spotkaniach2.” Współczuliśmy panu 
Cameronowi, ale Bruksela, Berlin i Paryż mają teraz na głowie poważniejsze kłopoty niż 
ewentualny Brexit.   

Unia Europejska jako współpraca niezależnych państw, jakby to Cameron chciał wid-
zieć, nie ma nic wspólnego z bieżącą rzeczywistością Unii Gospodarczej i Walutowej 
(EMU), której państwa członkowskie nie mają nic do powiedzenia w sprawach polity-
ki fiskalnej, monetarnej czy dotyczącej granic. Podczas gdy Bruksela i Frankfurt mogą 
stanowić o gospodarczym i politycznym losie Grecji, Zjednoczone Królestwo może w 

1 So what does Europe really think about the Brexit debate? The Guardian 2015-10-18 

2 Nicolas Sarkozy tells David Cameron: shut up over the euro; The Guardian 2011-10-23
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tych sprawach podejmować suwerenne decyzje. Nie będzie dla nas zaskoczeniem, jeśli 
UE skurczy się do rozmiarów EMU aniżeli odwrotnie. 

Politycy nie zdają sobie sprawy, jak bardzo Unia Gospodarcza i Walutowa wiąże ze sobą 
kraje członkowskie politycznie, sądząc, że unia monetarna może istnieć bez „suweren-
nego” nadzoru. Powołując w 2009 do życia Eurogrupę3, europejska elita polityczna 
zaczęła rozumieć, że EMU wymaga pewnej politycznej kontroli, ale mimo to europe-
jskie elity rządzące pozostają w przekonaniu, że mogą powierzyć przyszłość EMU 
frankfurckim urzędnikom, zasiadającym w Europejskim Banku Centralnym (EBC).   

Brak zrozumienia faktu, że to właśnie Unia Gospodarcza i Walutowa napędza euro-
pejskie procesy polityczne a nie sama Unia Europejska nie wróży dobrze EMU. EMU 
wymaga kompleksowej polityki gospodarczej, 
społecznej, polityki bezpieczeństwa, zdrowej 
dawki poczucia własnych interesów oraz polity-
cznej legitymacji, która nie ulega rozwodnieniu 
przez kraje nienależące do EMU. 

Unia Gospodarcza i Walutowa nie miała się dobrze od początku kryzysu finansowego z 
2008 i jej stan nie poprawi się bez nadzoru legislacyjnego. Blok państw EMU rozporząd-
za wysoce wykwalifikowaną i pracowitą ludnością, jednak te olbrzymie zasoby nie są 
wykorzystywane. Bezrobocie w Portugalii, Hiszpanii i Włoszech przybiera niebotyczne 
rozmiary, gdy tymczasem niemieckie elity mają nadzieję rozwiązać problem braku siły 
roboczej przy pomocy ludzi z Bliskiego Wschodu i Afryki, co jest czytelnym sygnałem, 
że europejski wewnętrzny rynek pracy nie funkcjonuje prawidłowo. 

Strukturalne problemy finansowe w strefie euro pozostawione EBC 

Najważniejszymi problemami, z którymi zmaga się EMU, są: 
1. Fragmentaryzacja systemu bankowego cierpiącego na zbyt duże zadłużenie 

i brak kapitału; system bankowy strefy euro ulega fragmentaryzacji z powo-
du państw członkowskich. Banki zależą od swoich rządów, zaś rządy nie 
mają możliwości monetarnych ani kompetencji do prawidłowego rozwiąza-
nia problemów bankowych, ponieważ nie mają „narodowych, niezależnych” 
banków centralnych jako ostatecznego hamulca.

3 The Eurogroup is the recognized collective term for informal meetings of the finance ministers of the eurozone; 
Wikipedia 

Eurogrupa to określenie nieformalnych spotkań 

ministrów finansów strefy euro, czyli ministrów 

z tych państw członkowskich UE, które przyjęły 

euro za swoją walutę. 
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2. Państwa strefy euro muszą pozyskiwać kapitał dla samych siebie. W Eu-
ropie suwerenne państwa, których walutą jest euro, oficjalnie podlegają tym 
samym regułom gry jak korporacje: to sytuacja bez precedensu, której nie 
było jeszcze w historii. Państwa strefy euro nie mogą polegać na banku cen-
tralnym, który zawsze mógłby rozwiązać ich problem z długami drukując 
pieniądze. 

3. Lokalne różnice, gdzie Niemcy mają olbrzymią nadwyżkę handlową a kraje 
peryferyjne muszą zmagać się z handlowym deficytem. 

W miarę jak Europejczycy stają się coraz bardziej sceptyczni co do dalszej integracji po-
litycznej, Europejski Bank Centralny sam musi się zmagać z tymi problemami. Europa, 
a zwłaszcza EMU, przechodzi z deszczu pod rynnę. 

Narzędzia monetarne Europejskiego Banku Centralnego nie 

rozwiązują europejskich problemów 

Najprostszą i najbardziej bezpośrednią metodą zaradzenia problemowi zadłużenia sys-
temowego jest wywołanie inflacji oraz wzrostu gospodarczego. Gdy rosną ceny, pieniąd-
ze tracą na wartości. Na skutek inflacji siła nabywcza 100 000 euro oszczędności jest 
znacznie mniejsza obecnie niż 20 lat wcześniej. Dzisiejsza pożyczka w wysokości 100 
000 euro ma znacznie mniejszą wartość niż 20 lat temu. Większość ludzi nie ma świ-
adomości działania mechanizmu inflacji i postrzega go jako wybryk natury, jednak in-
flacja w wysokości 4 czy 5% rocznie jest w stanie zmniejszyć obciążenie zadłużeniowe  
o 25% w przeciągu kilku lat bez powodowania przy tym politycznego trzęsienia zie-
mi. Rzeczywista inflacja zlikwiduje dług bankowy jak też dług publiczny państw, będąc 
nawet środkiem zaradczym na brak równowagi w wydajności pracy między krajami, 
ponieważ nadwyżka w handlu skutkuje zwiększeniem ilości pieniądza, podczas gdy 
deficyt handlowy skutkuje zwiększonym długiem. Inflacja zmniejsza zarówno dług jak 
i ilość nagromadzonego pieniądza. 

By wywołać inflację i przywrócić wzrost gospodarczy, Europejski Bank Centralny zap-
roponował dwa rozwiązania. 

1. uzowanie ilościowe, które EBC rozpoczął w marcu 2015 zakupując obligacje 
skarbowe4. Skupując obligacje, EBC musi drukować pieniądze, zwiększając 
tym samym podaż pieniądza co, w teorii, powinno wywołać inflację. 

4 European Central Bank quantitative easing: the detailed manual; Breugel 2015-03-01 
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2. Ujemne stopy procentowe. Europejski Bank Centralny wymaga, by banki 
depozytowe płaciły odsetki od nadmiernych rezerw. Banki są zobowiązane 
do odłożenia części pieniędzy, które otrzymują od deponentów, w banku 
centralnym. Te pieniądze to rezerwa obowiązkowa, której nie wolno poży-
czać. Obecnie banki mają znacznie więcej pieniędzy złożonych w EBC niż 
jest wymagane i EBC nakłada ujemne stopy procentowe na te rezerwy w 
nadziei wymuszenia na bankach, by zaczęły te pieniądze pożyczać. 

Żadne z rozwiązań nie zdało egzaminu, ponieważ banki europejskie zobowiązane są 
także do trzymania się reguł z Bazylei, które określają, ile kapitału banki potrzebują, 
by móc udzielać pożyczek komercyjnych oraz prowadzić transakcje z użyciem środków 
własnych. Dla funduszy trzymanych w EBC oraz obligacji skarbu państwa nie potrze-
bują żadnego kapitału, ale gdy tylko udzielają pożyczek średnim i małym spółkom, mus-
zą mieć większy kapitał niż wtedy, gdy udzielają ich dużym korporacjom. To właśnie 
tego kapitału brakuje bankom. Brak tego właśnie kapitału uniemożliwia im udzielania 
pożyczek na rzecz realnej działalności gospodarczej. Ujemne stopy procentowe jak i lu-
zowanie ilościowe poskutkowało wzrostem cen akcji i obligacji. To samo działanie EBC 
sprawiło, że pożyczanie korporacjom stało się tańsze, ponieważ banki płacąc pożycz-
kobiorcom i tak płacą mniej, niż musiałyby zapłacić EBC za przechowywanie własnych 
nadmiernych depozytów. 

Z punku widzenia ekonomii to najgorsza z możliwych sytuacja: po co przedsiębiorstwa 
miałyby zwiększać wydajność, skoro mogą pożyczać z banku za darmo? W dodatku, 
gdy duże spółki mogą brać pożyczki za nic, małe i średnie spółki muszą płacić nawet 
8% odsetek, ponieważ banki, udzielając małych pożyczek, mają obowiązek posiadać 
większy kapitał dla ich zabezpieczenia. 
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Banki europejskie są beznadziejnie niewypłacalne 

Innym sposobem na pozbycie się obecnego obciążenia zadłużeniowego jest doprowad-
zenie do bankructwa. Jeśli dana działalność gospodarcza bankrutuje, jej wierzyciele 
mogą stracić wszystko lub część pieniędzy, które się im należą. Skromni emeryci w USA 
przeżyli sytuację, gdy ich emerytalne pieniądze znikły wraz z ogłoszeniem bankructwa 
General Motors w 2009.

We współczesnym systemie bankowym, gdy banki ogłaszają bankructwo, powodują 
ogromne kłopoty w całej gospodarce. Współczesne banki są ze sobą powiązane, więc 
musi upłynąć bardzo dużo czasu, zanim organa stwierdzające bankructwo dostrzegą, 
co się dzieje, a następnie rozplączą sieć zobowiązań i roszczeń związanych z instru-
mentami pochodnymi (derywatywami), narzędziami finansowymi oraz zewnętrzny-
mi roszczeniami i zobowiązaniami. Bankructwa banków oraz funduszy emerytalnych 
mają większe znaczenie dla społeczeństw, są w stanie osłabić gospodarkę oraz zamro-
zić finansowe transakcje. Ponieważ depozyty bankowe oraz emerytury traktowane są 
jako własność osobista, bankructwa banków mogą podważyć zaufanie do finansowego 
kręgosłupa danego społeczeństwa, zaś bankructwa funduszy emerytalnych osłabiłyby 
solidarność społeczną. 

W 2009 europejskie władze bankowe nie zgodziły się na to, by podzielić banki na de-
pozytowo-kredytowe i inwestycyjne. Te pierwsze oferują transakcje płatnicze, zwykle 
pożyczki oraz umożliwiają deponowanie pieniędzy. Banki inwestycyjne handlują pa-
pierami wartościowymi oraz oferują klientom złożone produkty derywatywowe. 

Podział znacznie ułatwiłby zajmowanie się nadzorem i bankructwami, ponieważ stra-
ty banków inwestycyjnych zabezpieczane byłyby przez banki depozytowo-kredytowe. 
Zamiast tego zaproponowano rozwiązanie (EU Bank Recovery and Resolution Direc-
tive [BRRD]), które umożliwia bankructwo bez uciekania się do pomocy podatników; 
banki muszą stworzyć plan wyjścia z kryzysu i rozwiązania problemu, który określa, 
w jaki sposób przeprowadziłyby one skuteczną likwidację na wypadek niepowodzenia. 
Plan zakłada również, który z inwestorów kapitału powinien zostać poświęcony jako 
pierwszy, jeśli bank okaże się niewypłacalny. Ten plan nadzoruje EBC5. Nie powinno nas 
zaskoczyć, jeśli również ten zabieg okaże się nieskuteczny. 

W przeddzień kryzysu finansowego z 2008 roku rządy poszczególnych państw pr-
zeceniły własną zdolność do monitorowania banków narodowych i na krótko przed 

5 Crisis management; European Central Bank
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upadkiem systemu bankowego, władze w poszczególnych państwach nadal nie miały 
pojęcia, co się dzieje w ich własnych systemach bankowych. Przypominamy czytelni-
kom, że system bankowy uważany był za najlepiej uregulowany i monitorowany sektor 
w Europie. 

Aby zapobiec upadkom banków europejskich, Europejski Bank Centralny podjął gorącz-
kową próbę wyszukania dla nich nowego kapitału. 

Kapitalizacja oznacza, że inwestorzy finansują banki, i że ta inwestycja może być użyta  
na pokrycie przyszłych strat lub przynieść możliwy zysk. Zawodowi inwestorzy chętnie 
wcześnie się angażują w nadziei sprzedania swych udziałów z zyskiem, zanim perspek-
tywy się nie pogorszą. Większość zawodowych inwestorów wie, że europejski system 
bankowy ma się źle, ale inwestowanie w banki to ryzykowny interes, jak mogli się o tym 
przekonać na własnej skórze inwestorzy z Wall Street6.  

W 2013 ETF Trend pisał: „Zainteresowanie greckimi bankami narastało wśród 
znaczących instytucjonalnych inwestorów. Na początku bieżącego miesiąca John Pau-
lson, który sądził, że może zarobić na kryzysie kredytów hipotecznych oraz na zwią-
zanym z nim odbiciem na rynku amerykańskich papierów wartościowych, powiedział, 
że jego fundusz ma poważne udziały w Piraeus Bank oraz Alpha Bank7.” Zanim Paulson 
zdążył sprzedać swe inwestycje inwestorom detalicznym oraz funduszom emerytal-
nym, akcje banków greckich upadły tak, że stracił on w ciągu zaledwie dwóch lat 100% 
wkładu. Jak powiedział Yanis Varoufakis, były minister finansów Grecji, greckie banki 
były beznadziejnie niewypłacalne i że zarówno Europejski Bank Centralny jak i Paulson 
wiedzieli o tym, a jednak Paulson i EBC działali w porozumieniu, by zwabiać nowych 
inwestorów8. Na długo zanim grecki kryzys finansowy sięgnął dna, Holandia odkryła, 
że europejski plan na rozwiązanie bankructw bankowych nie działa, jak należy, kiedy 
SNS Bank splajtował na skutek problemów w nieruchomościach. 

Sytuacja z SNS najlepiej pokazuje, że finansistom z banków centralnych brakuje doświ-
adczenia i wiedzy, by wykonywać odpowiedni nadzór i że w związku z tym nie są w 
stanie zarządzać bankructwami banków w należyty sposób. 

Krajowe i międzynarodowe społeczności bankowe widziały w holenderskim prywat-
nym rynku hipotecznym znaczące ryzyko, a tymczasem problemy SNS były związane 
z komercyjnymi nieruchomościami, a nie z prywatnymi hipotekami. Olbrzymie prob-

6 Panic Sets in Among Hardy Hedge Fund Investors Remaining in Greece; The New York Times 2015-06-28 

7 After Hedgies Rush to Banks, Mobius Warms to Greece; ETFTrends 2013-10-21 

8 A Greek Euro is not the same as a German Euro; Gefira 2015-06-26 

mailto:info%40gefira.org?subject=
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lemy, które narastały na tym pierwszym rynku, były widoczne w 2008 dla każdego, kto 
chciał widzieć, tylko nie dla Holenderskiego Banku Centralnego. Na skutek ogromnej 
nadwyżki w dostępnej powierzchni biurowej, można było się spodziewać, że czynsze 
spadną aż o 40%. Zamiast na przykład proponować dzierżawę z niższym czynszem, 
oferowano dwuletni okres wolny od czynszu przy pięcioletniej dzierżawie. A ponieważ 
na papierze czynsz za metr kwadratowy nie zmienił się, księgowość nie miała potrzeby 
odpisywać wartości niezajmowanych nieruchomości do wynajęcia, które, w niektórych 
przypadkach, właściwie nie były zajmowane przez lata. Inwestorzy i regulatorzy ban-
kowi odnosili wrażenie, że wartość rynkowa milionów niedzierżawionych metrów 
kwadratowych nieruchomości właściwie nie ulega zmianie, bo powiedziano im, że 
dzierżawcy nadal płacą ten sam czynsz za te same metry kwadratowe jak przed 2007. 
Władze bankowe potrzebowały trzech lat, by przystąpić do działania. Dowiedzieliśmy 
się w kręgach ludzi zawodowo zajmujących się nieruchomościami, że menadżerzy nie-
ruchomości mają gotowe nowe sposoby księgowania, za pomocą których będą w stanie 
wprowadzić w błąd regulatorów bankowych. 

Trzeba zrozumieć, że te oszukańcze zabiegi księgowania były podstawą do uznania 
wypłacalności bankowej. Nie tylko że nadzór nie stanął na wysokości zadania, ale także 
procedura upadłości nie przebiegała zgodnie z 
planem. Bankructwo i następująca po nim nacjo-
nalizacja SNS zmiotły udziałowców i niektórych 
posiadaczy obligacji. Początkowo rząd holen-
derski chciał pójść o krok dalej z procedurą bail-
in, niż to się stało w rzeczywistości. Jednym z 
powodów, dla których powstrzymał się przed 
podjęciem tego kroku, była groźba, że procedu-
ra bail-in podniesie koszty finansowe nie tylko 
dla innych banków holenderskich, ale także dla 
banków w innych państwach. Nacjonalizacja SNS 
kosztowała inwestorów bankowych jeden, zaś 
holenderskich podatników 3,7 miliarda euro9.  

Banki zaczęły upadać w 2012 na Cyprze, grożąc całej gospodarce cypryjskiej, a na 
początku 2014 Europejski Bank Centralny oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
przyjęły plan restrukturyzacji bankowej w kraju mającym 1,2 miliona mieszkańców. 

9 Six lessons for Europe from the nationalization of SNS Reaal; Breugel 2013-03-13

Przy zastosowaniu procedury bail-in wierzy-

ciele banku muszą zapłacić za wszystkie stra-

ty banku. W pierwszym rzędzie udziałowcy, 

następnie posiadacze obligacji, a wreszcie de-

ponenci. Bierze się również pod uwagę obligacje 

skarbowe, przy czym obligacje podporządkowa-

ne narażone są pierwsze na ryzyko braku spła-

ty, zanim będzie to dotyczyło obligacji uprzywi-

lejowanych. Inaczej jest w przypadku procedury 

bail-out, gdzie wszystkie straty spadają na barki 

podatników i akcjonariuszy. 

mailto:info%40gefira.org?subject=
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Ofiarami cypryjskiego kryzysu bankowego padli przede wszystkim obywatele Rosji, 
co jednak nie wywołało większych reperkusji politycznych, gdyż rosyjska opinia pub-
liczna wykazała wobec problemu obojętność. Reakcją prezydenta Miedwiediewa było 
stwierdzenie: „Nadal kradną, co już i tak było skradzione,” co mogło być powtórzeniem 
głośnego zawołania Lenina, „Kradnij, co nakradzione!” Włochy i Portugalia to obecnie 
nowe wyzwania w toczących się a nierozwiązanych kryzysach bankowych w Europie, 
zaś szczególnie niepokojące problemy mają Niemcy z Deutsche Bank.   

Ponad 9% włoskich pożyczek bankowych można by uznać za kredyty zagrożone, a 
ich łączna wartość to ponad 200 miliardów euro10. Akcjonariusze bankowi, właściciele 
obligacji oraz deponenci posiadający ponad 100 000 € mogą być narażeni na skutki 
włoskiego bail-in z początkiem 2016. 

W 2015 cztery małe włoskie banki zostały uratowane za cenę 3,6 miliarda euro, przy 
czym proces ten skutkował tym, że tysiące inwestorów detalicznych straciło pieniąd-
ze, a jeden z emerytów popełnił nawet samobójstwo. Sednem sprawy w tym przypad-
ku było to, że włoskie banki sprzedawały swym klientom produkty oszczędnościowe, 
które w rzeczywistości były obligacjami bankowymi wysokiego ryzyka. Po ostatnich 
wstrząsach, badanie opinii publicznej opublikowane przez Ipsos wykazało, że 60% 
Włochów uważa, że rząd nie radzi sobie z sytuacją11. 

10 Monte Paschi eyes 1.8 bn euro non-performing loan sale; Reuters 2015-11-7

11 Italy’s risky outlook for 2016; Global Risk Insight 2016-01-17

mailto:info%40gefira.org?subject=
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Bieżący włoski kryzys bankowy pokazał, że europejskie rozwiązania bankowe nie dzi-
ałają. Włochom udało się wypracować nie do końca uczciwe rozwiązanie dla 200 mili-
ardów euro w zagrożonych kredytach. Najwyraźniej włoskich banków nie da się urato-
wać w ramach działalności Europejskiego Banku Centralnego, w związku z czym włoski 
rząd znalazł rozwiązanie awaryjne. Zagrożone kredyty zostaną sprzedane na rynku w 
transzach; pierwsza transza będzie miała najniższe odsetki, ale będzie spłacana przed 
drugimi transzami. Co więcej, owa pierwsza transza posiada gwarancję ze strony państ-
wa, co oznacza, że i tutaj to koszty ponoszą podatnicy. 

W 2015 w Portugalii inwestorzy doświadczyli na własnej skórze, co to znaczy inwes-
tować w europejskie banki. Władze portugalskie podzieliły Banco Espirito Santo, na-
jwiększego pożyczkodawcę w kraju, na bank „dobry” i „zły”. Jeden zbiór obligacji zost-
ał przesunięty z dobrego do złego banku, wyprowadzając niemal dwa miliardy euro z 
Novo Banco, dobrego banku. 

Wartość tego początkowego, w przybliżeniu dwumiliardowego długu bankowego w 
złym banku spadła o 80%. Układ europejsko-portugalski był pogwałceniem zasady pari 
passu, która zobowiązuje, by traktować wszystkich posiadaczy obligacji uprzywilejowa-
nych na równi. W Portugalii władze wybrały pięciu posiadaczy obligacji uprzywilejowa-
nych i skazały ich na dźwiganie ciężaru leczenia. 

Problemy z sektorem bankowym nie ograniczają się do peryferii Europy. Kłopoty, które 
dręczą obecnie Deutsche Bank, pokazują, że docierają one teraz do serca Europy. Jeśli 
chodzi o wielkość aktywów, Deutsche Bank jest dwunastym co do wielkości bankiem 
świata. W czerwcu kolektywny zarząd banku niespodziewanie podał się do dymisji. 
Wartość instrumentów pochodnych, którymi rozporządza Deutsche Bank, szacowana 
jest na około 52 bilionów tj. jest 14 razy większa niż niemiecki PKB (Niemcy to czwar-
ta gospodarka świata), toteż poważne problemy dotyczące Deutsche Bank są w stanie 
wpłynąć na przyszłość Europy i doprowadzić do upadku całą niemiecką gospodarkę.   

Strategia frankfurcka nie działa 

Niestety, staje się oczywistym, że strategia frankfurcka nie działa. Grecja to najbardziej 
skrajny przypadek zawodnej europejskiej polityki bankowej. Istnieje dużo nieporozu-
mień odnośnie sytuacji w Grecji. Według naszych szacunków, Grecja nie jest pełno-
prawnym członkiem strefy euro, ale są kręgi zainteresowane tym, by przekonać opinię 
publiczną, że jest inaczej. 

mailto:info%40gefira.org?subject=
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Po sześciotygodniowym zamknięciu greckich banków, państwo to nadal poddawane 
jest kontroli kapitału, co powoduje, że drobni i średni przedsiębiorcy przenoszą dzi-
ałalność za granicę.

EMU i jej polityczne ambicje w ogóle nie podlegają parlamentarnej kontroli. Wypraco-
wana w 2000 strategia lizbońska obiecywała, że do 2010 roku gospodarka europejska 
stanie się bardzo konkurencyjna, a oparta będzie na wiedzy; wezwano do nowego po-
dejścia do „otwartej współpracy” w celu podtrzymania stałego wzrostu gospodarczego 
zapewniającego i większą liczbę, i lepszą jakość oferowanych prac a także sprzyjającego 
większej społecznej spójności12. Obecnie wydaje się, że Europejczycy wybrali strategię 
frankfurcką: strategię, która ostatecznie oddaje wszystko w ręce technokratów z Euro-
pejskiego Banku Centralnego, który, niestety, nie ma legitymacji i podlega ograniczeni-
om prawnym obowiązującym w Unii Gospodarczej i Walutowej. 

George Soros13 oraz Peterson Institute14, instytut, który nie wzbrania się przed przyję-
ciem do swego zarządu przekupnych ukraińskich oligarchów, wzywają EMU do wypus-
zczenia euroobligacji zabezpieczanych przez kraje należące do EMU. Ani Soros, ani Pe-
terson Institute nie wspominają o żadnym demokratycznym czy politycznym nadzorze, 
co powinno być wymaganiem minimum. EMU potrzebuje mechanizmu stabilizującego, 
euroobligacji i takie polityki fiskalnej, która odbywa się ponad państwami, jednak bez 
nadzoru legislacyjnego w imieniu podatników oraz wyborców, wspomniane obligacje 
znowu jedynie zasilą amerykańskie elity finansowe jak Soros i przyjaciele Peterson Ins-
titute. Każda euroobligacja wypuszczona przez EMU winna być wydawana w zgodności 
z europejskim prawem. 

Gdy niemiecki przemysł samochodowy jest w poważnych kłopotach, a upadek Deut-
sche Bank staje się powoli rzeczywistością, kryzys kredytowy, o którym pisaliśmy w Ge-
fira Anticipation Bulletin No. 0, w połączeniu z kryzysem politycznym, który dojrzewa, 
zagrażają sile napędowej europejskiego rozwoju, czyli Niemcom.  

Obecne europejskie rządzące elity nie są w stanie sprawnie rozwiązać europejskich pro-
blemów. 

Można się dopatrzyć dwóch poważnych zmian politycznych wynikających z problemów 
finansowych, które obecnie zagrażają także Niemcom. 

12 Lisbon Strategy; EFTA

13 ‘The EU Is on the Verge of Collapse’; The New York Review of Books 2015-11-02

14 A New Fiscal Policy for Europe; Peterson Institute for International Economics 2016-02 

mailto:info%40gefira.org?subject=
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1. Niemiecka elita przemyśli swą rygorystyczną politykę finansową. Ciekawe, 
czy Angela Merkel przetrwa obecny kryzys gospodarczy. Poza zagrożeniami 
finansowymi, które destabilizują Niemcy, pozycja Angeli Merkel zdaje się 
chwiać:
• Ankara jawnie szantażuje Merkel i Brukselę; trudno uwierzyć, by nie-

miecka elita polityczna dawała się tak dalej poniżać ze strony tureck-
iej AKP15; 

• konfrontacyjna polityka Angeli Merkel wobec Rosji została w tym 
miesiącu podważona  przez wizytę Horsta Seehofera u Władimira 
Putina. Seehofer jest przywódcą konserwatywnej unii chrzescijańs-
ko-społecznej  (CSU), a więc bawarskiego koalicjanta w rządzie Angeli 
Merkel16; 

• Sposób, w jaki niemiecka kanclerz zajęła się kryzysem z uchodźcami, 
już ściągnął na nią sporą dozę krytycyzmu. 

2. Należy się spodziewać, że Eurogrupa stanie się wiodącą siłą polityczną w 
europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej kosztem Unii Europejskiej.

15 Shocking Revelations in Leaked EU-Turkey Negotiations Reveal Erdogan’s Threats to Flood Europe with Refuge-
es; The Pappas Post 2015-02-11

16 Da treffen sich zwei Merkel-Gegner; Zeit 2015-02-03 
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Nie tylko Volkswagen. Całej 
branży samochodowej grożą 

problemy

Skandal związany z silnikami diesla w samochodach Volkswagena wstrząsnął branżą 
samochodową, a jego echa będą wybrzmiewać jeszcze przez długi czas. Niemiecki kon-
cern, choć to światowy potentat z przychodami porównywalnymi do PKB Portugalii 
czy Grecji, może odczuwać skutki afery nawet przez kilka lat i nie ma pewności, że nie 
doprowadzi ona do istotnych zmian w strukturach firmy. Na niekorzyść producenta 
działać będzie też ogólna sytuacja na rynku automotive, który wchodzi w trudny okres, 
nie tylko w USA, ale nawet w Chinach. Nie można wykluczyć, że Volkswagenowi będzie 
musiał przyjść z pomocą ktoś z zewnątrz.

Problemy VW większe niż się wydaje

Na skutek afery spalinowej posypały się zarzuty i roszczenia wobec Volkswagena. Nie 
tylko w Stanach Zjednoczonych, gdzie sprzedano około 500 tysięcy samochodów ze 
zmanipulowanym oprogramowaniem, ale także w Europie, gdzie po drogach jeździ aż 
8,5 miliona aut emitujących więcej tlenków azotu aniżeli zezwalają na to normy, czy w 
Korei Południowej, gdzie VW był liderem wśród samochodów z silnikiem diesla. Afera 
łącznie dotyczy 11 milionów pojazdów, czyli więcej, niż wyniosła rekordowa w historii 
koncernu sprzedaż w 2014 roku (10,217 milionów samochodów). W 2015 roku sprzedaż 
spadła już poniżej 10 milionów.

Analitycy Credit Suisse szacują, że całkowity koszt afery, jaki będzie musiał ponieść 
VW, może sięgnąć nawet 78 miliardów euro, co jest pięciokrotnością zysku, jaki kon-
cern wypracował przez cały 2014 rok. Suma ta jest także większa o 60% od kosztów, 
jakie poniósł brytyjski koncern naftowy BP w związku z eksplozją platformy wiertniczej 

mailto:info%40gefira.org?subject=
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Deepwater Horizon w Zatoce Meksykańskiej17. Koszty katastrofy ekologicznej, która mi-
ała miejsce w 2010 roku, są odczuwalne dla BP do dziś, mimo że jego przychody prze-
kraczają aż 300 mld dolarów. Skala problemu VW jest nie mniejsza, stąd Niemcy zaan-
gażowali prawnika z Waszyngtonu Kena Feinberga, który reprezentował m.in. właśnie 
BP w kwestii udzielania rekompensat ofiarom wspomnianej katastrofy.

Ostrożniejsze szacunki Credit Suisse mówią o koszcie rzędu 23 miliardów euro. Taka 
kwota byłaby dla VW możliwa do spłacenia, jako że zarząd już po trzecim kwartale 
2015 roku wygospodarował 6,7 mld euro na pokrycie wydatków związanych z akcją 
serwisową, a do tego miał 22 mld euro dostępnej gotówki. To jednak może nie wystar-
czyć, bowiem amerykański departament sprawiedliwości złożył na początku roku po-
zew cywilny domagając się 41 mld euro18. Ogromną część kosztu, jaki VW będzie musiał 
ponieść, będą stanowiły rekompensaty dla użytkowników samochodów ze względu na 
utratę ich wartości – tutaj mowa jest o 33 mld euro.

Władze VW są świadome, że te odłożone 6,7 mld euro nie wystarczy. Świadczy o tym 
zapowiedź dokonania „przestudiowania inwestycji” i „wzmożenie programów efek-
tywności”, a także zabezpieczenie kredytu pomostowego w 13 bankach o łącznej wartości 
20 mld euro19. Ponadto do prasy przedostają się plotki o możliwości wyprzedaży którejś 
z marek należących do koncernu: MAN, Bentley, Lamborghini lub Ducati. Wiadomo też, 
że za swoje działania, zwłaszcza w relacjach z amerykańskimi instytucjami, krytykowany 
wewnątrz koncernu jest prezes zarządu Matthias Mueller20. Były szef Porsche wydaje się 
nie doceniać moralnego wymiaru afery i jego wpływu na ewentualne rozstrzygnięcia.

17 Volkswagen scandal may cost up to $87 billion, CNN Money 2015-10-02 

18 South Korea plans criminal case against VW executive, Financial Times 2016-01-19 

19 VW ready to sell assets should loan repayment falter, Reuters 2015-12-03

20 Porsche, Piech families support embattled VW CEO, report says, AutoNews/Reuters 2016-01-17 
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Cierpliwość kończy się też władzom Dolnej Saksonii, które mają 20% udział w koncer-
nie. Premier kraju związkowego Stephan Weil dał w styczniu zarządzającym VW trzy 
miesiące na wyjaśnienie sprawy i jej przyczyn. Weil jednocześnie zastrzegł, że „Jesteśmy 
z koncernem na dobre i na złe”21, co mogłoby sugerować, że w momencie krytycznym 
pomoc zostanie udzielona.

Jeszcze bardziej denerwuje się Komisja Europejska, którą VW ma w głębokim poważaniu, 
co pokazała porażka komisarz Elżbiety Bieńkowskiej. Unia ma pretensje do koncernu, 
który wypłaca amerykańskim konsumentom niemałe rekompensaty i nie ma zamiaru 
zwrócić cokolwiek konsumentom europejskim, głównie niemieckim, brytyjskim i fran-
cuskim. Na dodatek, ze względu na niższe wymagania dotyczące emisji spalin w UE niż w 
USA, samochody z silnikiem diesla w Europie muszą jedynie przejść drobną naprawę, za 
oceanem natomiast nie obędzie się bez licznego odkupywania wadliwych aut (115 tysięcy). 

Rozumowanie szefów VW jest proste: można uratować swój wizerunek w oczach 500 
tysięcy klientów w USA, płacąc im po 500 czy 1000 dolarów. Nie jest możliwe wypłace-
nie takich sum 8,5 mln klientów w Europie. To nie znaczy, że i na naszym kontynencie 
VW nie będzie miał problemów. Swoje dochodzenie przeprowadzi Europejski Urząd ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF, agenda Komisji Europejskiej, która sprawdzi, 
czy pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przyznane VW (w wysokości 4,5 mld 
euro) zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem, czyli na poprawę „stanu środowiska”22.

Zaufanie do niemieckiego producenta samochodów stracił także Europejski Bank Od-
budowy i Rozwoju, który zamroził 250 mln euro finansowania23. Środki te odpowiadały 
1/4 nakładom koniecznym do wybudowania kolejnej fabryki w Polsce, we Wrześni koło 
Poznania. Fabryka Craftera powstanie, ale pożyczka będzie musiała zostać zaciągnięta 
gdzie indziej, z pewnością na wyższy procent. Wiarygodność finansowa VW zmalała, 
co widać po obniżonych ratingach i negatywnej perspektywie.

Po roszczeniach instytucjonalnych (oprócz Amerykańskiego Departamentu Sprawi-
edliwości, Agencja Ochrony Środowiska - EPA, Urzędu Zasobów Powietrza Kaliforni - 
CARB, Olafu, przedstawicieli szwedzkich i koreańskich, odszkodowania domaga się też 
Nadrenia Północna-Westfalia), a także kosztach wynikających z rekompensat, napraw 
i roszczeń dla klientów VW, dochodzi jeszcze groźba, że o utracone pieniądze upomną 
się inwestorzy. Setek milionów euro domagać się będzie firma Nieding+Barth, która 

21 VW given deadline to come clean by No. 2 shareholder, Bloomberg 2016-01-25

22 Volkswagen emissions cheating was ‘an open secret’, The Week 2016

23 Exclusive: Volkswagen Poland factory funding on hold, Reuters 2015-12-15
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wystąpi w imieniu 66 instytucjonalnych i tysięcy indywidualnych inwestorów z USA i 
Wielkiej Brytanii24.

Większość akcji, około 53%, należy bezpośrednio lub pośrednio do klanu Por-
sche-Piëch, który zainwestował sporo, by przejąć kontrolę nad VW (który kontroluje 
w całości Porsche...), co i tak się nie udało, bowiem Dolna Saksonia mimo posiadania 
jedynie 20% udziałów ma przydzielone specjalne prawa. Mało się jednak mówi o 17%-
owym udziale Qatar Investment Authority, największym właścicielu akcji uprzywilejo-
wanych VW. Inwestorzy mają o co mieć żal do zarządu VW, bowiem akcje w wyniku ich 
świadomego, trwającego od 2006 roku matactwa, straciły 30% wartości.

Być może europejskie sądy, zwłaszcza niemieckie, oszczędzą Volskwagena i nie wy-
mierzą kar nazbyt surowych, chociażby po to, by nie ryzykować upadku kompanii, 
która daje pracę 440 tysiącom Europejczyków, głównie w Niemczech. Prokuratura w 
Brunszwiku już raz wycofała się z zapowiedzi przeprowadzenia śledztwa karnego pr-
zeciwko Martinowi Winterkornowi, byłemu szefowi koncernu. Toczą się natomiast 
postępowania w sprawie unikania podatku oraz w sprawie indywidualnych oszustw i 
przekroczenia kompetencji.

Nie powinno być jednak złudzeń, że ulgowo Volkswagena potraktują tępiące oszustwa 
wobec konsumentów sądy w USA. Widać to już teraz, gdy Amerykanie oskarżają Niem-
ców o utrudnianie śledztwa, a władzom koncernu przez cztery miesiące nie udaje się 
dojść do porozumienia z CARB i EPA w sprawie naprawy 500 tysięcy samochodów ze 
zmanipulowanym oprogramowaniem, podczas gdy w Europie naprawa 8,5 miliona aut 
została już zaakceptowana (w silnikach, oprócz zmiany oprogramowania, zamontowa-
na zostanie... mała siatka, której kierowcy o mniejszych aspiracjach środowiskowych 
będą próbowali się pozbyć).

Istotny może być także inny czynnik, często pomijany w przekazie medialnym. Mowa 
o czynniku geopolitycznym. Niemcy i USA, choć formalnie są bliskimi sojusznikami, to 
nie są w najlepszych relacjach. Sporo napięcia pomiędzy krajami wywołały afery szpie-
gowskie, Niemcy starają się też prowadzić własną politykę międzynarodową, czasami 
kolidującą z wizją amerykańską, zwłaszcza w kwestii współpracy z Rosją na Bliskim 
Wschodzie. Do tego VW jest konkurentem uratowanego przez władze General Motors 
oraz Forda, które nie specjalizują się w produkcji silników diesla (jest on w USA jest 
zdecydowanie mniej popularny niż w Europie i ma minimalny udział w rynku).

24 VW Faces Investor Claims Over Emissions Scandal in Germany Too, Fortune 2016-01-18
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Niewykluczone, że osłabienie VW może doprowadzić do całkowitego zniknięcia diesli 
na amerykańskim rynku, który coraz odważniej stawia na samochody elektryczne, a w 
dalszej perspektywie samochody autonomiczne, czyli jeżdżącę bez udziału kierowcy. 
Elon Musk, założyciel producenta samochodów elektrycznych Tesla Motors, już roz-
począł lobbing na rzecz „zmuszenia Volkswagena do stania się producentem samocho-
dów zeroemisyjnych”, wysyłając list do kalifornijskich urzędów emisyjnych. Jego list 
podpisało 40 biznesmenów powiązanych z przemysłem „czystej energii” i pro-ekolo-
gicznych aktywistów25. Volkswagen jako jeden z nielicznych koncernów nie prowadził 
szeroko zakrojonych badań nad samochodem autonomicznym.

Nie tylko VW będzie miał kłopoty

Walka z koncernami samochodowymi, oszukującymi na emisjach spalin, może się nie 
zakończyć na Volkswagenie. Badania organizacji motoryzacyjnej Adac oraz Emissions 
Analytics wykazują, że również samochody marek Mercedes, Honda, Renault, Nissan, 
Hyundai, Citroen, Fiat, Volvo, Mazda, Mitsubishi i Jeep nie spełniają norm europejskich 
w zakresie emisji tlenków azotu26. Różnica jest tylko taka, że te marki nie stosowały 
zmanipulowanych oprogramowań do testów.

Problem nie pojawił się jednak nagle. Już w 2006 roku Europejska Federacja Transportu 
i Środowiska alarmowała, że redukcja emisji tlenków azotu w warunkach normalnych 
kompletnie nie pokrywa się z coraz ostrzejszymi wymaganiami prawnymi27.

Źródło: EU Impact Assessment.

25 Volkswagen emissions cheating was ‘an open secret’, The Week 2016

26 More manufacturers found to violate diesel emissions standards — but blame the test, not the vehicles, Extre-
meTech 2015-10-09

27 Who adds pressure for stricter Euro-5 standars, T&E Bulletin No 146, 2006/3
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Już na początku 2016 roku w tarapaty popadł koncern Renault, który stał się obiek-
tem śledztwa. Tym razem nie znaleziono dowodów na oszustwo. Być może pozostałym 
europejskim koncernom się upiecze, bo albo zdążą się przygotować na kłopoty, albo 
zostaną potraktowane ulgowo przez własne władze z tego względu, że przez ostatnie 
lata regularnie traciły udział w rynku kosztem VW.

Rynek spowalnia, bańka w USA

Dane z ostatnich lat wskazują, że rynek samochodowy osiągnął maksimum w cyklu 
lub się do niego nieuchronnie zbliża. Sprzedaż pojazdów w Unii Europejskiej w 2015 
roku wzrosła w stosunku do 2014 o ponad 9%, ale wciąż nie osiągnęła poziomu z 2007 
roku. I w najbliższej perspektywie nie osiągnie, gdyż Europejskie Stowarzyszenie Pro-
ducentów Samochodów (ACEA) na 2016 rok przewiduje jedynie 2%-owy wzrost28. Dwa 
czołowe koncerny, czyli Volkswagen i PSA Peugeot-Citroen, minimalnie tracą udział w 
rynku (odpowiednio 24,6%, 10,4%), tracą go też marki z rodziny General Motors i Ford 
ze względu na wzrost wartości dolara.

Z perspektywy europejskiej niepokojąca jest nie tylko sytuacja wewnętrzna gospodarek, 
ale także otoczenie zewnętrzne. Kraje UE eksportują około 35% z wszystkich wypro-
dukowanych przez siebie samochodów. Na nieszczęście Europy, chiński i amerykański 
rynek samochodowy mają przed sobą spore wyzwania, nie mówiąc o rosyjskim i brazy-
lijksim, które są od dawna w rececji.

Najważniejszym partnerem europejskich producentów samochodów jest Azja, która 
absorbuje 34% europejskiego eksportu (głównie Chiny). Około 28% europejskiej pro-
dukcji trafia z kolei do Ameryki Północnej, czyli w głównej mierze do USA. Tam spr-
zedaż samochodów rośnie w ostatnich latach w drastycznym tempie, co wiązane jest 
z solidnym wzrostem gospodarczym, niskimi cenami benzyny i niskimi stopami pro-
centowymi. Niskie oprocentowanie kredytu sprawia, że amerykański „boom” na rynku 
samochodów śmiało można nazwać bańką wygenerowaną przez Rezerwę Federalną i 
instytucje finansowe.

28 European car sales growth to slow to about 2 percent in 2016 – ACEA, Reuters 2016-01-21

mailto:info%40gefira.org?subject=
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Produkcja samochodów w USA podwoiła się od 2009 roku, a ceny samochodów wz-
rosły od 15 do 25%29. Zdecydowana większość nowych pojazdów nabywana jest dzięki 
kredytom – według danych Experian Automotive w 2015 roku aż 86% z nich została 
zakupiona dzięki pożyczonym pieniądzom30. Kredyt stał się też dominującą formą fi-
nansowania zakupu używanych aut (56%). Łączna wartość zobowiązań, jakie gospo-
darstwa domowe zaciągnęły w celu nabycia pojazdu, przekroczyła więc na koniec trze-
ciego kwartału 2015 roku bilion dolarów! Rekordowo długi jest też czas, na jaki udziela 
się kredytów, rekordowo wysoka jest przeciętna wysokość kredytu, rekord pobiła też 
średnia wysokość raty. Najbardziej niepokojące jest jednak to, że pieniądze pożyczane 
są właściwie bez ograniczeń każdemu. W ten sposób niemal co piąty (18,7%) udzielony 
został osobie ze złą wiarygodnością kredytową (tzw. subprime). To daje łącznie 14 mln 
Amerykanów!31

Oczywiście na rynku finansowym roi się od instrumentów finansowych wspartych kre-
dytami samochodowymi, także tych relatywnie ryzykownych. Czy czegoś to nie przy-
pomina? O zagrożeniu ostrzegał już amerykański Kontroler Waluty Thomas Curry, a 
także Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów32. Pęknięcie bańki na tym rynku nie po-
winno jednak zagrozić sektorowi finansowemu aż w takiej skali, jak kryzys z 2008 roku. 
Jest bowiem spora różnica pomiędzy kredytami mieszkaniowymi a samochodowymi. 

29 Is the Auto Loan Bubble Ready to Pop?, Mises Institute 2016-01-11

30 The Next Subprime Debt Crisis Is Coming, Casey Research 2015-11-30

31 Fed to rev up car loan rates slightly in 2016, USA Today 2016-01-31

32 Regulator Raises Red Flag on Auto Lending, The Wall Street Journal 2015-10-21
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Samochody są znacznie tańsze, łatwiej je odsprzedać i ponadto okres spłaty kredytu 
samochodowego jest dużo krótszy niż hipotecznego33.

Zagrożenone eksplozją bańki na rynku samochodów w USA są zwłaszcza zaangażowa-
ne instytucje finansowe (Wells Fargo DS, Ally, Capital One i Santander Consumer USA), 
a także przemysł samochodowy, w szczególności poprzez własne instytucje finansowe, 
jak np. Volksgwagen, który dużą część zysku generuje dzięki Volkswagen Financial Ser-
vices34. Wewnętrzne banki tak jak napędzają koncern w okresie prosperity, tak mogą go 
zdławić w okresie dekoniunktury, gdy samochody przestaną się dobrze sprzedawać.

Nadprodukcja w Chinach obniży rentowność

Wzrost w branży jest zagrożony nie tylko w Europie, ale i na największym rynku, czyli 
w Chinach, gdzie sprzedawana jest niemal 1/4 światowej produkcji. Dynamika sprze-
daży w Kraju Środka jednak spada, z 16% w 2013 roku do 7,3% w 201535, i na dodatek 
podrtrzymywana jest działaniami rządu, który w październiku ubiegłego roku obciął 
o połowę podatek od zakupu na samochody o pojemności silnika do 1,6 litra36, czyli 
najbardziej popularnych w tym kraju. Specjaliści przediwują jednak, że wraz z końcem 
podatkowej „promocji”, która wygaśnie ostatniego dnia 2016 roku, wskaźniki sprzedaży 
mogą spowolnić jeszcze bardziej.

33 Subprime Auto Loans Have Got Regulators Worried, Fortune 2015-11-20

34 Diesel scandal also raises concerns for Volkswagen’s bank, The Irish Times 2016-02-02

35 China Car Sales Growth Slows Further, The Wall Street Journal 2016-01-12

36 China car sales accelerate after tax cuts, Financial Times 2016-01-12
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Koncerny samochodowe przystąpiły więc do walki o rynek, zwiększając możliwości 
produkcyjne. Postępują więc niemal dokładnie tak samo, jak producenci ropy nafto-
wej, zalewając chiński rynek samochodami. Badania Chińskiego Zrzeszenia Dealerów 
Samochodowych pokazują, że w listopadzie średni poziom zapasów wśród chińskich 
dealerów wynosił już 1.4 miesiąca, przy czym poziom 1,5 uznawany jest za alarmowy – 
wysoki inwentarz staje się problemem37.

Producenci samochodów, zwłaszcza rodzimi, jednak się nie przejmują, dalej zwiększa-
jąc możliwości produkcyjne i wierząc, że rząd w krytycznym momencie przybędzie z 
pomocą. Ale nie tylko Chińczycy zwiększają moce. Volkswagen, zgodnie z pierwotnymi 
planami, ma do 2019 roku zwiększyć swoje możliwości produkcyjne w Chinach o 5 mln 
pojazdów, Hyundai zamierza podnieść granicę o 50%, ekspansję planują też Toyota i 
Honda38.

Coraz większe możliwości produkcyjne sprawiają, że obniża się wskaźnik wykorzysta-
nia. Jeszcze nie tak dawno zdarzało się, że fabryki w Chinach działały na ponad 100% 
możliwości, obecnie natomiast wskaźnik ten spadł do ok. 70% i będzie spadać dalej39, 
podczas gdy poziom bezpieczny, gwarantujący zyskowność i wydajność, to ok. 75-80%.

Efekt jest oczywisty – wzrastające zapasy i spadające ceny. W zbyciu produkcji nie 
pomaga fakt, że ze względu na spowolnienie gospodarcze Chińczycy boją się o mie-
jsca pracy i nie są obecnie skłonni na spory jak na ich domowy budżet wydatek. W 
takiej sytuacji producenci rezygnują z marż, byle tylko utrzymać sprzedaż. Samocho-
dy chińskich marek można obecnie nabyć nawet za połowę ceny sugerowanej. Rabaty 
rozdają także zachodni producenci: Audi A1 ma cenę o 35% niższą od sugerowanej, a 
Volkswagena Tiguana można kupić nawet z 19% przeceną40.

Walka o udział w rynku będzie trwała dalej, kosztem zyskowności. Zachodnie koncerny 
mogą mieć nadzieję, że współtworzone przez nich joint ventures będą w stanie szyb-
ciej dostosować się do nowych wymagań dotyczących standardów bezpieczeństwa i 
emisji spalin, które są spodziewane w kolejnych latach. Odpowiedzią chińskich władz 
na problemy rodzimych producentów będzie zapewne konsolidacja na rynki i wsparcie 
budżetowe.

37 China Car Sales Growth Slows Further, The Wall Street Journal 2016-01-12

38 Severe overcapacity haunts China’s carmakers, Nikkei Asian Review 2015-05-06

39 China’s Demand for Cars Has Slowed, Bloomberg 2015-11-05

40 China’s Demand for Cars Has Slowed, Bloomberg 2015-11-05
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Będziemy kupować samochody „Made in China”

Nadprodukcja musi doprowadzić do jak najbardziej naturalnego rozwiązania: eksport 
samochodów z Chin na inne rynki, w tym do USA i Europy. Do tej pory eksport sa-
mochodów z Chin był zjawiskiem marginalnym: w 2014 roku Chiny wyeksportowały 
mniej niż milion pojazdów. Ale zacznie się to powoli zmieniać. GM i należący w 14% 
do chińskiego Dongfengu Peugeot już ogłosiły plany eksportu samochodów ze swoich 
chińskich fabryk41.

Pierwszym samochodem masowo produkowanym w Chinach, który już stopniowo 
wchodzi na amerykański rynek, jest Volvo S-60 Inscription. Jak wiadomo, Volvo w stu 
procentach należy do prywatnego holdingu Zhejiang Geely, który przejął kontrolę nad 
szwedzką marką od Forda. Producenci samochodów nie będą nadmiernie chwalić się 
plakietką „Made in China”, będą raczej zapewniać o niezmiennej jakości swojej marki, 
niezależnie od kraju produkcji. Coś w rodzaju „Made by Volvo” albo „Made by Mercedes”.

Również GM, według doniesień prasowych, planuje sprzedaż w USA wytwarzanego w 
Chinach crossovera Buick Envision42. Mówi się też, że amerykański producent planuje 
przenieść produkcję kilku innych rodzimych modeli właśnie do Chin. Ten kraj staje się 
już nie tylko producentem części, ale także wytwórcą gotowych produktów, a nawet 
właścicielem lub współwłaścicielem globalnych koncernów. Kolejną drogą ekspansji na 
rynku motoryzacyjnym może być próba wskrzeszania dawnych europejskich marek za 
pomocą chińskiego kapitału, jak to ma miejsce w przypadku niemieckiego Borgwarda, 
produkowanego w Pekinie43 (choć premiera nowego SUV’a akurat zawiodła).

Potencjał rozwojowy Chin, mimo problemów, pozostaje ogromny, bowiem w relacji do 
liczby mieszkańców samochodów wciąż jest niewiele. Kwestią czasu wydaje się być to, 
kiedy w ślad za GM i Volvo póją inni producenci, także europejscy, jak BMW. W tym 
kontekście należy mieć na uwadze, jak spore problemy stoją przed Volkswagenem i ja-
kie ruchy może on poczynić, by ratować się przed zapaścią. Chińczycy już raz przyszli z 
pomocą Francuzom, mogą przyjść i Niemcom, choć raczej w innej formie.

Na ten moment chyba jeszcze za wcześnie by mówić o przyszyłym podboju europejskie-
go i amerykańskiego rynku przez chińskie marki, takie jak Geely, Great Wall Motors, 
czy BYD, choć niektórzy chińscy producenci przecierają już szlaki w Rosji, Białorusi, 
Słowacji i Bułgarii, a nawet we Włoszech i USA. Dzięki ścisłej współpracy z zachodnimi 

41 China car sales accelerate after tax cuts, Financial Times 2016-01-12

42 Buick shows photos of Chinese-made Envision SUV for U.S., USA Today  2016-01-10

43 Borgward BX7 - SUV mit gut 200 PS auf der IAA, Auto Motor und Sport 2015-09-08
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koncernami Chińczycy stale podnoszą swoje kwalifikacje, technologię i jakość. Miejmy 
na względzie, że jeszcze nie tak dawno temu nie do pomyślenia było kupno chińskiego 
laptopa lub smartfona, tymczasem Lenovo czy Huawei przebojem wdarły się na te trud-
ne rynki i zajęły na nich mocną pozycję. Jest niemal pewne, że w przyszłości będziemy 
jeździć chińskimi samochodami, nie mając nawet o tym pojęcia.
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REKOMENDACJE

Amerykański przemysł samochodowy osiągnął koniunkturalny szczyt, rynek w Euro-
pie również jest nasycony, dlatego zdecydowanie nie jest to dobry czas na inwestycje w 
koncerny stawiające na produkcję samochodów z silnikami diesla. Z kolei w Chinach 
nadprodukcja może zaszkodzić największym producentom i współzarządzanym przez 
nich joint ventures, stąd jedyną bezpieczną przystanią wydaje się być rynek indyjski, 
gdzie jest popyt na stare modele i ich nowe wersje. Toyota, dzięki swoim silnikom hy-
brydowym, może wciąż osiągać przewagę nad Volkswagenem i General Motors, które 
mają przed sobą gorsze perspektywy. Obecnie najlepszym sposobem na zwiększenie 
sprzedaży jest wprowadzanie na rynek dobrych jakościowo, ale tanich samochodów. 
Najlepszym sposobem na zwiększenie marż jest natomiast sprzedaż subsydiowanych w 
niektórych krajach samochodów elektrycznych. Kłopoty Volkswagena są dalekie od ro-
związania, co niekorzystnie wpływa na sytuację ekonomiczną Niemiec. W najgorszym 
scenariuszu możemy być świadkami uratowania Volkswagena w ten sam sposób, w jaki 
zachowano przy życiu GM.

Wyjaśniliśmy, że europejski system bankowy jest w niesamowicie trudnej sytuacji, i dla-
tego  inwestycja w europejskie banki może być traktowana jako ogromne ryzyko. Pod-
czas gdy banki na Starym Kontynencie, takie jak Deutsche Bank, znajdują się w centrum 
zainteresowania anglosaskich mediów, banki amerykańskie są poza ogniskiem uwagi. 
Tymczasem udzielały one i dalej udzielają bardzo ryzykownych kredytów samocho-
dowych, a także finansowały sektor energetyczny, który zaczyna upadać. Cena akcji 
Wells Fargo spadła w ciągu ostatniego roku o 15%, Ally o 23%, Capital One i Santander 
Consumer o 57%. Gdy weźmie się pod uwagę obniżenie wartości akcji Deutsche Bank o 
56%, to wymienionym bankom amerykańskim grozi dalszy ostry spadek.

Upadek dolara? Jeszcze nie 

Nie ma wątpliwości, że amerykański dolar traci na znaczeniu i spodziewamy się, że do-
jdzie do jego osłabienia w porównaniu do japońskiego jena i do euro. Oba ekonomiczne 
bloki (Europa i Japonia) starają się bronić dolara, ale kończą im się opcje, podczas gdy 
Chiny będą walczyły o uchronienie własnej waluty przed upadkiem. W obecnym świ-
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atowym systemie są cztery rządzące podmioty (Europa, Japonia, Chiny i USA), które 
nadają ton. 

Podczas gdy ceny surowców spadają teraz na łeb, na szyję, a gospodarki spowalniają, to 
nie dolar upada, choć wielu „ekspertów” chciałoby, by w to uwierzono.

Waluty tzw. krajów BRICS tracą gwałtownie na wartości w porównaniu z dolarem i je-
dynie Chiny wciąż się opierają. Waluty BRI(C)S implodują, ale nie spodziewamy się, by 
podobnie miało być z juanem. Granie przeciwko Chinom, drugiej największej gospod-
arce świata, może być pomyłką.
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ALERT

Gefira #02 zajmuje się ujemnymi stopami procentowymi i końcem gotówki w postaci, 
jaką znamy. Nasz zespół ma świadomość, że te zjawiska nadchodzą i że są oznaki, iż 
banki centralne w pośpiechu podejmą takie kroki. Z tego powodu usilnie doradzamy jak 
najszybszą wymianę banknotów o nominale 500 euro na banknoty o niższych nomi-
nałach. Należy liczyć się z tym, że wkrótce w niektórych krajach nie będzie można do-
konać wymiany bez przymusu uprzedniego zdeponowania banknotów o takich nomi-
nałach w banku; zwłaszcza drobni ciułacze z gotówką, która nie została zadeklarowana 
organom podatkowym, są narażeni na ryzyko nie tylko ponoszenia kosztów ujemnych 
stóp procentowych, ale także bankowej opłaty manipulacyjnej czyli po prostu grzyw-
ny. W marcowym numerze Gefiry wyjaśnimy to wszystko dokładniej. Kto teraz dokona 
zamiany banknotów o nominale 500 euro na banknoty o nominałach 50 lub 20 euro, 
będzie miał poczucie względnego bezpieczeństwa. 

Niniejszy informator jest publikacją Gefiry. Choć podawane informacje odzwierciedlają bieżący stan faktyczny, nie gwarantujemy ich dokładności, w związku z czym nie 
powinny być one uważane jako wyczerpujące analizy omawianych tematów. Prezentowane opinie odzwierciedlają osąd autorów na dzień publikacji i jako takie ulegają zmianie. 
Gefira nie jest rejestrowanym doradcą inwestycyjnym, maklerem/dealerem, analitykiem finansowym, bankiem finansowym, maklerem papierów wartościowych ani planistą 
finansowym. Informacje podawane w niniejszym informatorze mają charakter jedynie informacyjny. 

Niniejszy informator przygotowani w celu dostarczenia jedynie ogólnych wiadomości. Zawarte w nim informacje nie stanowią żadnych rekomendacji inwestycyjnych. Z 
zbierając wiadomości nie braliśmy pod uwagę potrzeb ani sytuacji finansowej, ani celów naszych czytelników. Przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji, nasi czytelnicy 
winni zastanowić się, czy podawane tu informacje mają odniesienie do ich własnych potrzeb, sytuacji finansowej i celów. Podawane informacje nie są ani być nie mogą formą 
porady finansowej lub jakiejkolwiek innej porady; są z natury ogólne i nie odnoszą się do sytuacji, w których znajdują się nasi czytelnicy. 

Żadna z informacji w niniejszym informatorze nie powinna być traktowana jako porada inwestycyjna, ani jako oferta lub namawianie do przyjęcia oferty kupna lub sprzedaży, 
ani jako rekomendacja, poparcie lub sponsorowanie jakichkolwiek papierów wartościowych, spółek czy funduszy. 

Gefira i jej współpracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte przez naszych czytelników. Czytelnicy sami ponoszą odpowiedzialność za zbiera-
nie informacji i podejmowanie decyzji inwestycyjnych. 

Podawane informacje zostały pozyskane ze źródeł, które uważamy za wiarygodne, jednak nie jesteśmy w stanie zagwarantować ich dokładności i pełni. Podawane przykłady 
mają charakter czysto hipotetyczny i służą wyłącznie celom poglądowym. 
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