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3 x tak!
Tak, Cypryjczycy – niektórzy,
bogatsza większość – żyli ponad
stan i muszą ponieść tego konsekwencje. Tak, tolerowane – także
przez Komisję Europejską i jej
organa – było i jest wykorzystywanie banków cypryjskich jako pralni
brudnych pieniędzy, głównie
pochodzących z Rosji, z rozma-

jak uciec przed lawiną
GRZEGORZ W. KOŁODKO
Sytuacja, do której dopuścili europejscy politycy, grozi wymknięciem się
spod kontroli – zauważa były wicepremier i minister finansów.

SEWERYN SOŁTYS

N

iebywale nieracjonalny, by
nie rzec po prostu głupi, i
w rzeczy samej prowokujący ludzi do buntu,
sposób uwarunkowania udzielenia
nadmiernie zadłużonemu Cyprowi
pomocy kredytowej przez Unię
Europejską stwarza niezwykle
niebezpieczny moment. W całym
dotychczasowym toku europejskiego kryzysu finansowego i politycznego (bo jest to też ewidentny
kryzys polityczny) jest to najgroźniejsza chwila. Sytuacja, do której
doprowadzili i dopuścili europejscy
politycy – łącznie z kanclerz
Niemiec Angelą Merkel, której
partia powinna przegrać nadchodzące jesienne wybory – grozi
wymknięciem się spod kontroli.

Opinie
Cypr, czyli
publicznego, ale konfiskata części
oszczędności ludności ulokowanych w bankach jest jednym z
najgorszych z możliwych. Trzymajmy kciuki, aby ludzie nie ruszyli
hurmem na banki w innych
krajach, no bo skoro przywódcy
unijni mogli zaakceptować coś tak

Gdyby nawet przez chwilę przyjąć,
że cypryjska grabież jest słuszna – a nie jest!
– to należało ją przeprowadzić z żelazną
konsekwencją
itych przekrętów, zwłaszcza z tzw.
złodziejskiej prywatyzacji podczas
skompromitowanego epizodu
kremlowskiego neoliberalizmu w
latach prezydentury Jelcyna. Tak,
Cyprowi należałoby pomóc w
wyjściu z impasu, bo sam sobie nie
poradzi, a ogłoszenie przez ten
mały kraj (mieszkańców mniej niż
liczy Warszawa, a dochód narodowy, PKB 40 razy mniejszy niż w
Polsce, czyli w skali całej UE to
miejsce po przecinku…) niewypłacalności będzie miało olbrzymie
konsekwencje. Już ma.
Jest wiele sposobów egzekwowania spłaty długów, w tym długu

niedorzecznego w przypadku
Cypru, to może i przydałoby się w
Hiszpanii, we Włoszech, a nawet w
Polsce? No bo na pewno nie w
Niemczech albo Francji… U nas też
kasa państwowa trzeszczy i zbyt
wielu żyje z długów, więc może
spłacić część tego publicznego, z
którym rząd nie najlepiej sobie
radzi, poprzez zajęcie części
naszych depozytów bankowych…

Czyj jest dług publiczny?
Dług publiczny jest z definicji
długiem całej publiczności, a więc

koszty jego obsługi ciążą na całym
społeczeństwie. Tu – i chyba tylko
tu – jest pełen egalitaryzm. Każdy
Cypryjczyk, podobnie jak i każdy
Polak, ma identyczny udział w
długu publicznym. Ale jest
oczywiste, że nie każdy jest w
stanie partycypować w takim
samym stopniu w jego spłacie, bo
ludzie mają różne dochody i różne
majątki. Jest także oczywiste, że
bogatsze warstwy społeczeństwa
muszą w obsłudze długu publicznego partycypować w ponad
proporcjonalnym stopniu. I od
tego właśnie jest progresywny
system podatkowy. Tymczasem
neoliberalne sprzyjanie najzamożniejszym poprzez spłaszczanie
progresji podatkowej prowadzi z
jednej strony do wzbogacania się
bogatych (jest takich trochę na
Cyprze i co nieco w Rosji) kosztem
średniaków i biedaków (tych
wszędzie jest dużo więcej).
Tak więc od ściągania stosownej
masy pieniędzy do kasy publicznej
jest uczciwy system podatkowy, a
nie skok na kasę, tyle że tym razem
nie z ulicy, ale od środka systemu
bankowego. Abstrahuję już od tego,
że jest to absolutne łamanie
legalnych umów zawartych
uprzednio między bankami i
deponentami. Przypomina to
grabież w stylu nieekwiwalentnej

wymiany pieniądza czy też
unieważniania banknotu o najwyższym nominale, co niedawno
zastosowano w Korei Północnej.
Tego na Cyprze zrobić nie można,
no bo są tam w obiegu właśnie euro,
ale może by tak ogłosić tuż przed
północą, że po jej minięciu nieważne są banknoty dwustuzłotowe…

Western czy tragifarsa?
Popełniono także koszmarny
błąd polityczny. Powinno być jak w
westernie, a jest jak w tragifarsie.
Jak się wyciąga colta, to się strzela,
a nie deliberuje! Gdyby nawet
przez chwilę przyjąć, że cypryjska
grabież jest słuszna – a nie jest! –
to należało ją przeprowadzić z
żelazną konsekwencją (aż strach
powiedzieć; po koreańsku?).
Tymczasem kompromituje się
cypryjska demokracja, europejska
polityka, „rynkowa” gospodarka,
rozmaici eksperci. Swoją drogą
ciekaw jestem, jak winni tej
awantury będą wyłgiwali się z
odpowiedzialności za to zamieszanie… Wszyscy powinni zostać
zdymisjonowani, bo nie igra się nie
tylko z ogniem. Z pieniędzmi, a
zwłaszcza z ludźmi.
Teraz wszak najważniejsze jest
zapanowanie nad groźną sytuacją.

Cyprowi warto pomóc, bo jak
„zbankrutuje”, to koszty tego będą
większe – większe, nie mniejsze –
niż w przypadku wyciągnięcia
twardej pomocnej dłoni. Twardej,
bo w drugiej musi być określone
obwarowanie kredytowej pomocy,
ale nie tak głupie jak konfiskata, a
to 6,75 procent oszczędności (w
przypadku depozytów bankowych
w wysokości do 100 tysięcy euro),
a to 9,9 procent (dla depozytów
ponad stutysięcznych). „Zbankrutuje” w cudzysłowie, bo państwa
nie bankrutują, lecz ogłaszają
niewypłacalność i, w odróżnieniu
od firm, na przykład w rodzaju
Lehman Brothers, istnieją dalej.

Uciec przed lawiną
Konieczne jest skonsolidowanie
wysiłków i skoncentrowanie
restrukturyzacji długów, w tym ich
częściowe skreślenie, nie tylko
wobec Grecji, a teraz już także i
Cypru. Irracjonalną decyzją
europejskich szefów państw i
rządów uruchomiono lawinę.
Zostaje już tylko ucieczka do
przodu, a jak i ta się nie uda, to
koniec końców euro zostanie przez
nią zmiecione. Szkoda by było, bo
pomysł był dobry, lecz wykonanie
złe, a w ostatnich dniach fatalne. ∑

Niska cena nie zawsze musi być korzystną okazją
ROZMOWA
Sztuką jest równowaga,
zarówno sprzedawca, jak
i klient muszą być z transakcji
zadowoleni – mówi Antoine
de Riedmatten, partner
we francuskim oddziale
Deloitte.
◊: Czy z punktu widzenia
konsumentów spowolnienie
gospodarcze może być
korzystne? Firmy walczą o
klientów, np. obniżając ceny.
Antoine de Riedmatten: W
pewnych sytuacjach tak jest,
konsumenci mają sposobność
do zawarcia bardzo
korzystnych transakcji. Jednak
nie jest to dobra sytuacja,
zwłaszcza gdy trwa zbyt długo.
Jeśli zbytnio się przeciąga,
firmy obcinają wydatki na
badania, rozwój, innowacje. Z
kolei gdy konsument zbyt
długo koncentruje się na
cenach, firmy zaczynają
większą uwagę zwracać na
koszty. W konsekwencji
produkty z ich oferty przestają

być tym, czego spodziewają się
nabywcy. Właściwa cena to
taka, gdy obydwie strony są z
transakcji zadowolone,
dlatego zbytnie obniżki nie
muszą oznaczać niczego
dobrego.

Widać to po odzieży czy także
żywności, gdzie najniższe
ceny niekoniecznie muszą być
zachętą do zakupów?
Odzież to bardzo dobry
przykład, coraz więcej
klientów okazyjnych
zakupów szuka przez
Internet. Jeśli chcesz znaleźć
coś podobnego w sklepie,
okazuje się, że nawet znane
marki produkują specjalne
linie przeznaczone
wyłącznie do e-sprzedaży.
Oznacza to, że ich jakość jest
generalnie nieporównywalna
do oferty z kanału
tradycyjnego. Dlatego nie ma
sensu zwracać uwagi
wyłącznie na poziom cen,
ponieważ niekoniecznie
musi to być dla klienta
korzystne.

Konsumenci także chętniej
oszczędzają, co widać choćby
w Polsce. Nawet jeśli nie
spadły im zarobki, to wolą
mieć bufor finansowy.
Dlatego zmieniają też
sposób robienia zakupów.
Przybywa tzw. łowców okazji,
kupujących głównie na
promocjach czy
wyprzedażach. Wiele osób,
wybierając się do sklepu,
zabiera ze sobą tylko z góry
określoną sumę pieniędzy,

którą mogą wydać. Unikają
kart kredytowych, dokładnie
planują, co chcą kupić,
sprawdzając wcześniej ceny
w różnych sklepach. Nie
opierają się już tylko na
emocjach, spontanicznych
decyzjach w sklepach, są
zdecydowanie bardziej
racjonalni. Jednak widać
wciąż duże różnice, jeśli
chodzi o zachowania
zakupowe wynikające
z płci. Mężczyźni są nadal
znacznie bardziej
skoncentrowani na
produktach markowych,
trzymają się listy zakupowej.
Z kolei kobiety dużo częściej
reagują na promocje
widziane w sklepie, niskie
ceny są ich w stanie skłonić
do zmiany decyzji o
zaplanowanym wcześniej
zakupie. Są także w stanie
wybrać się do sklepu tylko
obejrzeć ofertę i nic nie
kupić, dać sobie jeszcze
więcej czasu. Z kolei dla
mężczyzny taka wizyta jest
wysiłkiem, dlatego muszą

zrealizować cel i coś kupić,
inaczej w ich mniemaniu nie
ma to sensu i stracili czas.
Jeszcze nigdy konsument
nie miał tak łatwego dostępu
do ogromnej liczby
informacji choćby o cenach,
ofercie. Sklepy mają nawet
dylemat, czy oferować
klientom na miejscu dostęp
do sieci, skoro mogą się
dowiedzieć, że ich oferta nie
jest wcale tak konkurencyjna.
Z kolei brak Wi-Fi może
zniechęcić niektórych do
wejścia do danego sklepu.

Dla nabywców dóbr
luksusowych wizyta w butiku
to nieodłączny element
transakcji i nie chcą z tego
rezygnować.
Im więcej inwestujesz w
wygląd sklepu, tym więcej
klient musi zapłacić za
produkty, żeby ta inwestycja
mogła się zwrócić. Ludzie
zawsze powtarzają, że
zwracają głównie uwagę na
niskie ceny. Akurat na tym
rynku nie ma to znaczenia, a

brak klientów w butikach nie
musi oznaczać kłopotów.
Przy takich cenach wystarczy
im sprzedać stosunkowo
niewiele sztuk, aby
wygenerować wysoki obrót.
Dodatkowo są one
wyjątkowo skoncentrowane
na turystach. W Europie za
60–70 proc. obrotów
luksusowych butików
odpowiadają właśnie oni.
Oczywiście jednym z
powodów są ceny, generalnie
niższe niż np. w Azji, ale są też
inne powody. Klient czuje się
bardziej usatysfakcjonowany,
kupując choćby torbę Dior
czy Louis Vuitton we Francji,
gdzie są produkowane, niż
gdzie indziej. Jednak te firmy
mają gęstą sieć butików na
całym świecie, ponieważ
przypominają się swojej
grupie docelowej, która widzi
ich szyldy i chce kupować ich
produkty, nieważne, czy w
Azji czy w Europie.
—rozmawiał
Piotr Mazurkiewicz
więcej na ekonomia24.pl

