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WPROWADZENIE

N

ajbardziej ekskluzywny klub świata ma osiemnastu członków.
Spotykają się co dwa miesiące w niedzielne wieczory o dziewiętnastej w sali konferencyjnej E mieszczącej się w okrągłym wieżowcu, którego przyciemniane okna wychodzą na główny
dworzec kolejowy Bazylei. Ich rozmowa trwa godzinę, być może
półtorej. Niektórym z obecnych towarzyszą współpracownicy, ale
podczas najbardziej dyskretnych zebrań asystenci rzadko zabierają głos.
Spotkanie kończy się, asystenci wychodzą, ci zaś, którzy zostali, udają
się na obiad do jadalni położonej na osiemnastym piętrze, słusznie
przekonani, że zarówno jedzenie, jak i wino będą doskonałe. To właśnie podczas tego posiłku, przeciągającego się do godziny dwudziestej
trzeciej lub nawet do północy, dzieją się rzeczy naprawdę ważne. Zasady
postępowania i gościnność, doprowadzane do perfekcji przez ponad
osiemdziesiąt lat, są nienaganne. Rozumie się samo przez się, że nic
z tego, o czym się mówi przy stole, nie zostanie przekazane dalej.
Zaledwie kilka z osób rozkoszujących się wykwintną kuchnią
i najwyższej klasy winami – jednymi z najlepszych, jakie można znaleźć w Szwajcarii – mogłoby zostać rozpoznanych na ulicy, a być może
żadna, a jednak znajduje się wśród nich wielu najpotężniejszych ludzi
świata. Ludzie ci – niemal wyłącznie mężczyźni – są pracownikami
najważniejszych banków centralnych. Przybyli do Bazylei, by wziąć
udział w obradach Doradczego Komitetu Gospodarczego Banku
Rozrachunków Międzynarodowych, będącego bankiem banków
centralnych. Członkami Komitetu są Ben Bernanke, były przewodniczący Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych; Sir
Mervyn King, prezes Banku Anglii (obecnie zastąpiony przez Marka
Carneya); Mario Draghi z Europejskiego Banku Centralnego; Zhou
Xiaochuan z Banku Chin oraz prezesi banków centralnych Niemiec,
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Francji, Włoch, Szwecji, Kanady, Indii i Brazylii. Jest wśród nich także Jaime Caruana, były prezes Banku Hiszpanii, dyrektor naczelny
Banku Rozrachunków Międzynarodowych.
Zanim w czerwcu 2013 roku King ustąpił z funkcji prezesa Banku
Anglii, przewodził obradom Doradczego Komitetu Gospodarczego.
Obrady te, znane niegdyś jako spotkanie prezesów banków centralnych grupy G10*, są najważniejszym z licznych zebrań odbywających
się w Banku Rozrachunków Międzynarodowych i może w nich
uczestniczyć jedynie niewielka, elitarna grupa bankierów pracujących w bankach centralnych krajów rozwiniętych gospodarczo.
Doradczy Komitet Gospodarczy udziela rekomendacji kandydatom
na członków trzech komitetów Banku Rozrachunków Międzynarodowych, zajmujących się światowym systemem finansowym, systemami
płatności oraz rynkami międzynarodowymi, i organizuje działalność
tych podmiotów. Komitet przygotowuje także projekty na Global
Economy Meetings i nadzoruje ustalanie jego programu.
Trwające trzy godziny spotkanie rozpoczyna się w poniedziałek rano w pokoju B. King przewodniczy obradom trzydziestu prezesów
banków centralnych trzydziestu krajów, uważanych za najważniejsze
dla światowej gospodarki. Oprócz osób, które uczestniczyły w niedzielnej kolacji, w poniedziałkowym spotkaniu biorą udział także przedstawiciele między innymi Indonezji, Polski, Republiki Południowej Afryki,
Hiszpanii czy Turcji. Prezesi banków piętnastu mniejszych krajów, jak
Węgry, Izrael czy Nowa Zelandia, uczestniczą w zebraniu na prawach
obserwatorów, ale zazwyczaj nie zabierają głosu. Natomiast prezesi
banków członkowskich trzeciej kategorii, pochodzący na przykład
z Macedonii i Słowacji, nie są dopuszczani do sali obrad i muszą łowić
strzępy informacji podczas przerw na kawę i posiłki.
Prezesi wszystkich sześćdziesięciu banków będących udziałowcami Banku Rozrachunków Międzynarodowych udają się
następnie do położonej na osiemnastym piętrze jadalni na lunch
serwowany w formie szwedzkiego stołu. Jadalnia, zaprojektowana
*

G10 (Grupę Dziesięciu) tworzą kraje będące sygnatariuszami zawartego w 1961 roku Ogólnego Porozumienia Pożyczkowego – Belgia, Francja, Holandia, Japonia, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone, Szwecja, Wielka Brytania
i Włochy (wszystkie przypisy oznaczone gwiazdką pochodzą od tłumaczki).
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przez szwedzką firmę Herzog & de Meuron – tę samą, która wybudowała stadion olimpijski w Pekinie zwany „Ptasim Gniazdem” – ma
białe ściany, czarny sufit i zapewnia efektowny widok na trzy kraje:
Szwajcarię, Francję oraz Niemcy2. O godzinie czternastej bankierzy
i ich asystenci wracają do pokoju B, gdzie prezesi aż do siedemnastej
omawiają interesujące ich zagadnienia.
King przewodniczył obradom Global Economy Meetings w zupełnie inny sposób niż jego poprzednik, Jean-Claude Trichet, były
prezes Europejskiego Banku Centralnego. Według słów byłego
pracownika banku centralnego styl Tricheta był wyraźnie galijski:
Francuz ściśle przestrzegał protokołu i dopuszczał bankierów do głosu w kolejności wynikającej z ich znaczenia. Jako pierwsi wypowiadali
się więc prezesi Rezerwy Federalnej, Banku Anglii i Niemieckiego
Banku Federalnego, a potem stopniowo schodzono w dół hierarchii.
Podejście Kinga było natomiast bardziej egalitarne i merytoryczne:
prowadzone przezeń spotkania były otwarte na dyskusję, do której
zachęcano wszystkich obecnych.
Poufne spotkanie prezesów banków odegrało kluczową rolę w określeniu reakcji świata na globalny kryzys finansowy.
„W czasie kryzysu Bank Rozrachunków Międzynarodowych był
niezwykle ważnym miejscem spotkań wysokich rangą przedstawicieli
banków centralnych, a przesłanki przemawiające za istnieniem takiej
instytucji wzmocniły się”, powiedział King. „Musieliśmy zmierzyć się
z wyzwaniami, jakich nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy. Musieliśmy zrozumieć, co się działo, ustalić, jakich narzędzi użyć w sytuacji,
gdy stopy procentowe były bliskie zeru, i w jaki sposób podać do wiadomości naszą strategię. Rozmawialiśmy o tym z naszymi pracownikami na miejscu, w krajach rodzinnych, jednak dla prezesów banków
możliwość zebrania się i przedyskutowania wszystkiego we własnym
gronie jest niezwykle cenna”.
Zdaniem przedstawicieli banków centralnych takie rozmowy
muszą pozostać poufne. „Kiedy jesteś na szczycie i piastujesz najważniejsze stanowisko, możesz czasami czuć się dość samotny. Możliwość
spotkania się z innymi osobami równymi ci rangą i powiedzenia:
«mam taki problem, jak wy sobie z tym radzicie?», potrafi pomóc”,
ciągnął King. „Fakt, że mogliśmy porozmawiać nieoficjalnie i otwarcie
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o naszych doświadczeniach, miał ogromną wartość. Nie wypowiadamy się na forum publicznym. Mamy szansę powiedzieć, co naprawdę
myślimy i jakie są nasze przekonania. Możemy zadawać pytania
i czerpać z doświadczenia innych”3.
Kierownictwo Banku Rozrachunków Międzynarodowych stara
się zapewnić przez cały weekend przyjacielską, klubową atmosferę
i wszystko wskazuje na to, że się to udaje. Bank organizuje flotę
limuzyn, które odbierają prezesów z lotniska w Zurychu i zawożą
ich do Bazylei. Dla prezesów banków centralnych nadzorujących
gospodarki narodowe rozmaitych typów i wielkości organizowane są oddzielne śniadania, lunche i kolacje, tak by nikt nie czuł
się wykluczony. „Bankierzy czuli się bardziej swojsko i byli bardziej
zrelaksowani wśród innych bankierów niż w towarzystwie członków własnych rządów”, wspominał Paul Volcker, były przewodniczący
Systemu Rezerwy Federalnej i stały bywalec bazylejskich weekendów4.
Doskonała jakość posiłków i wina przyczyniała się do szybkiego
stworzenia przyjacielskiej atmosfery, stwierdził Peter Akos Bod, były
prezes Narodowego Banku Węgier. „Głównym tematem rozmów
była jakość wina i głupota ministrów finansów. Jeśli nie znałeś się
na winach, nie mogłeś włączyć się do dyskusji”5.
A dyskusja ta jest zazwyczaj inspirująca i przyjemna, twierdzą
bankierzy. Kontrast pomiędzy atmosferą panującą podczas zebrań
Federalnego Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku* w Systemie Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych a niedzielnymi
kolacjami prezesów grupy G10 był bardzo wyraźny, wspominał
Laurence Meyer, będący w latach 1996-2002 członkiem Rady
Gubernatorów Rezerwy Federalnej. Na bazylejskich spotkaniach
Rezerwę Federalną nie zawsze reprezentował jej przewodniczący, więc Meyer miał okazję od czasu do czasu w nich uczestniczyć.
Rozmowy w Banku Rozrachunków Międzynarodowych były zawsze
ożywione, konkretne i prowokujące do myślenia. „W czasie gdy pracowałem w Rezerwie Federalnej, na zebraniach Federal Open Markets Committee niemal wszyscy członkowie komitetu odczytywali
*

Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku: składający się z dwunastu członków organ odpowiedzialny za kształtowanie polityki pieniężnej Stanów
Zjednoczonych
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przygotowane wcześniej sprawozdania, które rzadko odnosiły się
do wypowiedzi innych członków tego ciała. Niemal nigdy nie dochodziło do wymiany myśli pomiędzy dwoma członkami albo do dyskusji
na temat prognoz lub wyboru strategii. Podczas kolacji w Banku
Rozrachunków Międzynarodowych ludzie rzeczywiście rozmawiają
ze sobą, a dyskusje są zawsze inspirujące i skoncentrowane na poważnych problemach, przed którymi stoi światowa gospodarka”6.
Wszyscy prezesi banków biorący udział w dwudniowym zebraniu mają zagwarantowaną całkowitą poufność, dyskrecję i najwyższy
stopień bezpieczeństwa. Spotkania odbywają się na kilku piętrach,
używanych zazwyczaj wyłącznie wówczas, gdy prezesi są obecni.
Bankierom zapewnia się wydzielone biuro, wszelką niezbędną
pomoc oraz personel sekretariatu. Siedziba Banku Rozrachunków
Międzynarodowych pozostaje poza jurysdykcją władz Szwajcarii. Założony na podstawie międzynarodowego układu, a później
chroniony przez umowę w sprawie siedziby zawartą w 1987 roku
ze szwajcarskim rządem, Bank Rozrachunków Międzynarodowych
cieszy się ochroną podobną do tej, jaką przyznaje się siedzibom Organizacji Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowego Funduszu
Walutowego i placówkom dyplomatycznym. By wejść do „nienaruszalnych” budynków należących do banku, władze Szwajcarii muszą
uzyskać pozwolenie od jego kierownictwa7.
Bank Rozrachunków Międzynarodowych ma prawo do porozumiewania się za pomocą szyfru oraz do wysyłania i otrzymywania
korespondencji w torbach objętych taką samą ochroną jak poczta
dyplomatyczna, co znaczy, że nie można ich otworzyć. Instytucja
ta jest również zwolniona ze szwajcarskich podatków. Jej pracownicy
nie muszą odprowadzać podatku dochodowego od swoich zazwyczaj
sowitych pensji, których wysokość została ustalona tak, by mogły
konkurować z poborami uzyskiwanymi w sektorze prywatnym.
W 2011 roku pensja dyrektora naczelnego wynosiła siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści franków szwajcarskich,
natomiast kierownicy oddziałów zarabiali pięćset osiemdziesiąt
siedem tysięcy sześćset czterdzieści franków, a do tej kwoty należy
doliczyć jeszcze hojne dodatki. Niezwykłe przywileje prawne banku
obejmują także jego pracowników i dyrektorów. Członkowie ścisłego
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kierownictwa podczas wypełniania swoich obowiązków poza Szwajcarią cieszą się specjalnym statusem, podobnym do dyplomatycznego.
Oznacza to, że ich bagaże nie mogą zostać przeszukane (o ile nie ma
dowodu na popełnienie jawnego przestępstwa), a ich dokumenty
są nienaruszalne. Prezesi banków centralnych udający się do Bazylei na
odbywające się co dwa miesiące spotkania mają na terenie Szwajcarii
taki sam status. Na mocy szwajcarskiego prawa wszyscy przedstawiciele banków posiadają dożywotni immunitet, obejmujący wszelkie działania prowadzone podczas wykonywania ich obowiązków. Bank jest
bardzo lubianym pracodawcą nie tylko ze względu na wysokie pensje.
Około sześciuset jego pracowników pochodzi z ponad pięćdziesięciu
krajów, panuje więc w nim międzynarodowa i kosmopolityczna atmosfera, choć jednocześnie jest ona również bardzo szwajcarska, liczy
się tu bowiem hierarchia. Jak wiele osób pracujących w Organizacji
Narodów Zjednoczonych lub w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, część personelu Banku Rozrachunków Międzynarodowych
kieruje się poczuciem misji. Ludzie ci uważają, że pracują dla wyższego, wręcz niebiańskiego celu i z tego powodu nie obowiązują ich
zwykłe normy odpowiedzialności i przejrzystości.
Kierownictwo banku starało się stworzyć plan na każdą okoliczność, tak by nigdy nie zaszła konieczność wezwania szwajcarskiej
policji. Główna siedziba Banku Rozrachunków Międzynarodowych
jest wyposażona w zaawansowany technicznie system zraszaczy
z wieloma urządzeniami zapasowymi, własne placówki medyczne
oraz schron przeciwbombowy na wypadek ataku terrorystycznego
lub zbrojnej interwencji. Na mocy szwajcarskiego prawa majątek
banku nie podlega roszczeniom cywilnym i nie może zostać zajęty.
Bank Rozrachunków Międzynarodowych ściśle przestrzega
tajemnicy bankowej. Protokoły, porządek dnia i faktyczna lista
uczestników Global Economy Meetings lub Doradczego Komitetu
Gospodarczego nie są upublicznione w jakiejkolwiek formie. Dzieje
się tak dlatego, że nie sporządza się żadnych oficjalnych protokołów,
choć bankierzy niejednokrotnie robią naprędce własne notatki. Czasami zwoływana jest krótka konferencja prasowa lub przedstawia się
nijakie oświadczenie, ale nigdy nie ujawnia się szczegółów. Tradycja
posiadania przywileju poufności sięga samych początków banku.
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„Cisza i spokój Bazylei oraz jej całkowicie niepolityczny charakter sprawiają, że jest ona doskonałym miejscem na równie ciche
i niepolityczne spotkania”, napisał w 1935 roku pewien amerykański
urzędnik. „Regularność spotkań i niemal stała obecność na nich
praktycznie wszystkich członków zarządu sprawiają, że nie przyciągają one więcej uwagi niż najskromniejsza notatka w prasie”8. Czterdzieści lat później niewiele się zmieniło. Charles Coombs, były szef
działu wymiany walut w nowojorskim Banku Rezerwy Federalnej,
brał udział w spotkaniach prezesów od roku 1960 do 1975. W swoich
pamiętnikach wspominał, że bankierzy, których podczas spotkania
dopuszczano do wewnętrznego sanktuarium, całkowicie sobie ufali.
„Niezależnie od tego, jakie kwoty wchodziły w grę, nigdy nie podpisywano żadnych umów, nigdy też nie zainicjowano sporządzenia
protokołu ustaleń. Wystarczało jedynie słowo każdego z urzędników
i nigdy nikt się na nim nie zawiódł”9.
Jakie jednak ma to znaczenie dla nas wszystkich? Bankierzy
spotykali się potajemnie od czasów wynalezienia pieniądza. Wysocy rangą pracownicy banków centralnych lubią widzieć się w roli
najwyższych kapłanów świata finansów, technokratów nadzorujących
tajemne rytuały monetarne i liturgię finansową zrozumiałe jedynie
dla nielicznej, starannie wybranej elity.
Jednak prezesi banków spotykający się co dwa miesiące w Bazylei są funkcjonariuszami publicznymi. Ich pensje, bilety lotnicze, rachunki hotelowe i sowite emerytury są opłacane ze środków
publicznych. Krajowe rezerwy utrzymywane przez banki centralne
są pieniędzmi publicznymi, bogactwem narodów. Rozmowy bankierów w Banku Rozrachunków Międzynarodowych, informacje, którymi się tam dzielą, określane strategie, wymieniane opinie i wynikające
z tego decyzje, jakie są ostatecznie podejmowane, mają charakter
zdecydowanie polityczny. Wysoko postawieni pracownicy banków
centralnych, których niezależność chroni konstytucja, kontrolują
politykę monetarną rozwiniętego świata. Zarządzają dopływem
pieniądza do gospodarek krajowych. Ustalają stopy procentowe,
a tym samym określają wartość naszych oszczędności i inwestycji.
Wyrokują, czy należy skupić się na oszczędnościach, czy na wzroście.
Ich decyzje kształtują nasze życie.
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Tajemniczość Banku Rozrachunków Międzynarodowych jest
tradycją podtrzymywaną przez tę instytucję od dziesięcioleci. Na
przykład w latach sześćdziesiątych bank był gospodarzem kartelu
London Gold Pool. Osiem krajów zobowiązało się do takiego manipulowania rynkiem złota, by utrzymać cenę kruszcu na poziomie
około trzydziestu pięciu dolarów za uncję*, zgodnie z postanowieniami porozumienia z Bretton Woods, regulującego międzynarodowy
system finansowy po II wojnie światowej. Choć London Gold Pool
już nie istnieje, jego następcą jest Komitet do spraw Rynków Banku
Rozrachunków Międzynarodowych, który zbiera się co dwa miesiące przy okazji spotkania prezesów, żeby przedyskutować tendencje
panujące na rynkach finansowych. W jego obradach biorą udział
przedstawiciele dwudziestu jeden banków centralnych. Komitet wydaje dokumenty okolicznościowe, ale programy jego spotkań i tematy,
jakie są na nich poruszane, pozostają tajne.
Według statystyk sporządzonych przez sam Bank Rozrachunków Międzynarodowych państwa reprezentowane na Global Economy Meetings łącznie wypracowują dzisiaj cztery piąte
światowego produktu krajowego brutto, czyli zdecydowaną większość wytwarzanych bogactw Ziemi. „The Economist” napisał, że
osoby zajmujące wysokie stanowiska w bankach centralnych „wydają
się mieć [obecnie] większą władzę niż politycy”, „trzymając w swoich rękach los światowej gospodarki”10. Jak do tego doszło? Bank
Rozrachunków Międzynarodowych, najbardziej tajemnicza instytucja finansowa świata, może przypisać sobie większość zasług na tym
polu. Od pierwszego dnia swojego istnienia bank ten zaangażował
się we wspieranie interesów banków centralnych i tworzenie nowej
architektury ponadpaństwowych finansów. Robiąc to, dał początek
nowej zwartej klasie światowych technokratów, której członkowie
lawirują pomiędzy wysoko opłacanymi posadami w Banku Rozrachunków Międzynarodowych, Międzynarodowym Funduszu
Walutowym, w bankach centralnych lub komercyjnych.
Założycielem tej technokratycznej koterii był szwedzki ekonomista Per Jacobssen, pełniący w latach 1931-1956 funkcję doradcy ekonomicznego Banku Rozrachunków Międzynarodowych. Bezbarwny
*

1 uncja = 28,35 grama.
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tytuł maskował rzeczywisty zasięg jego władzy. To właśnie Jacobssen,
niezmiernie wpływowy, z dobrymi koneksjami i wysoce przy tym
poważany przez osoby równe mu rangą, był autorem pierwszych rocznych raportów banku, które były wówczas i są obecnie lekturą obowiązkową pracowników skarbów państwa na całym świecie. Jacobssen był
także jednym z pierwszych orędowników europejskiego federalizmu.
Bezlitośnie walczył z inflacją, nadmiernymi wydatkami rządowymi
i państwowym interwencjonizmem w gospodarce. W 1956 roku Jacobssen zakończył pracę w Banku Rozrachunków Międzynarodowych
i przejął pod swoje skrzydła Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Jego
dziedzictwo wciąż wpływa na kształt naszego świata, a konsekwencje
mieszanki ekonomicznego liberalizmu, obsesji na punkcie cen i dążenia
do demontażu suwerenności narodów widzimy co wieczór w europejskich programach informacyjnych na ekranach naszych telewizorów.
Obrońcy Banku Rozrachunków Międzynarodowych nie zgadzają się z opinią, że jest on tajemniczą organizacją. Archiwa banku
są otwarte, a badacze mają dostęp do większości dokumentów liczących więcej niż trzydzieści lat. Pracownicy archiwów rzeczywiście
są serdeczni, pomocni i profesjonalni. Na stronie internetowej banku
znajdują się wszystkie jego roczne raporty, które można pobrać, a także wiele dokumentów programowych tworzonych przez ceniony dział
badawczy. Bank publikuje szczegółowe sprawozdania na temat rynku
papierów wartościowych i instrumentów pochodnych, a także międzynarodowe statystyki bankowe. Wszystko to jednak są w znacznej mierze
opracowania i analizy informacji dostępnych już wcześniej w domenie
publicznej. Szczegóły podstawowej działalności tej instytucji, w tym
znaczna część operacji bankowych jego klientów, a także banków centralnych i instytucji międzynarodowych pozostają tajne. Global Economy Meetings i inne najważniejsze spotkania odbywające się w Bazylei,
takie jak zebrania Komitetu do spraw Rynków, pozostają zamknięte
dla osób z zewnątrz. Osoby prywatne nie mogą założyć konta w Banku
Rozrachunków Międzynarodowych, chyba że pracują dla tej instytucji. Nieprzejrzystość banku i fakt, że nie odpowiada on przed nikim,
a także jego stale rosnące wpływy rodzą zasadnicze pytania – nie tylko
o politykę pieniężną, ale także o transparentność, odpowiedzialność
i o to, jak w naszych demokracjach korzysta się z władzy.
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GDY POWIEDZIAŁEM przyjaciołom i znajomym, że piszę
książkę na temat Banku Rozrachunków Międzynarodowych, najczęstszą reakcją było pełne zdziwienia spojrzenie i pytanie: „Banku
czego?”. Moi rozmówcy byli ludźmi inteligentnymi, śledzącymi bieżące wydarzenia. Wielu interesowało się gospodarką światową oraz
kryzysem finansowym i miało pewną wiedzę na ten temat. A jednak
zaledwie garstka z nich słyszała o Banku Rozrachunków Międzynarodowych. Było to o tyle dziwne, że jest to najważniejszy bank świata,
starszy zarówno od Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jak
i od Banku Światowego. Od dziesięcioleci stoi w centrum światowej
sieci pieniędzy, władzy i tajnych globalnych wpływów.
Bank Rozrachunków Międzynarodowych został założony w 1930 roku. Miał być rzekomo częścią planu Younga i służyć
do zarządzania spłatą niemieckich reparacji za I wojnę światową.
Głównym architektem powstania banku byli Montagu Norman, prezes Banku Anglii, oraz Hjalmar Schacht, prezes Banku Rzeszy, który
Bank Rozrachunków Międzynarodowych nazywał „swoim” bankiem.
Członkami założycielami Banku Rozrachunków Międzynarodowych
były banki centralne Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch,
Belgii oraz konsorcjum banków japońskich. Udziały zaproponowano także Systemowi Rezerwy Federalnej, ale Stany Zjednoczone,
podejrzliwie nastawione do wszystkiego, co mogło ograniczyć ich
suwerenność, odmówiły. Nabyło je natomiast konsorcjum amerykańskich banków komercyjnych składające się z banku J.P. Morgan,
First National Bank of New York i First National Bank of Chicago.
Prawdziwy cel założenia Banku Rozrachunków Międzynarodowych został szczegółowo określony w jego statucie. Miał on „wspierać współpracę pomiędzy bankami centralnymi i zapewniać dodatkowe udogodnienia do przeprowadzania międzynarodowych
operacji finansowych”. Było to spełnienie kilkudziesięcioletniego
marzenia szefów banków centralnych o posiadaniu własnego
banku – potężnego, niezależnego i wolnego od wtrącających się
polityków oraz wścibskich reporterów. Co zaś najciekawsze, Bank
Rozrachunków Międzynarodowych był instytucją samofinansującą się i miał taką pozostać na wieczność. Klientami banku byli
jego właśni założyciele i akcjonariusze – banki centralne. W latach
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trzydziestych Bank Rozrachunków Międzynarodowych był głównym miejscem spotkań koterii najwyższych rangą przedstawicieli
banków centralnych, której przewodzili Norman i Schacht. Grupa
ta pomogła odbudować Niemcy. „New York Times” opisał Schachta, powszechnie uznawanego za geniusza stojącego za odradzającą
się niemiecką gospodarką, jako „obdarzonego żelazną wolą pilota
nazistowskich finansów”11. Podczas wojny Bank Rozrachunków
Międzynarodowych stał się de facto ramieniem Banku Rzeszy,
przyjmującym zrabowane przez nazistów złoto i prowadzącym
transakcje dewizowe dla III Rzeszy.
O bliskich związkach banku z Berlinem wiedziano zarówno w Waszyngtonie, jak i w Londynie. Prawdopodobnie jedyną
kwestią, w której wszystkie strony zgadzały się ze sobą, była konieczność dalszego działania tej instytucji i utrzymania drożności
nowych kanałów przepływu ponadpaństwowego kapitału. Bazylea,
położona na północnym krańcu Szwajcarii, niemal na samej granicy francusko-niemieckiej, była doskonałym miejscem. Kilka mil
dalej nazistowscy i alianccy żołnierze walczyli i umierali. Dla Banku
Rozrachunków Międzynarodowych nie miało to żadnego znaczenia.
Zawieszono spotkania zarządu, ale stosunki pomiędzy pracownikami
banku wywodzącymi się z krajów będących ze sobą w stanie wojny
pozostały serdeczne, profesjonalne i produktywne. Narodowość
nie miała znaczenia. Najważniejsza była lojalność wobec świata
międzynarodowych finansów. Prezes banku Thomas McKittrick
był Amerykaninem. Dyrektor naczelny Roger Auboin – Francuzem. Paul Hechter, zastępca dyrektora naczelnego, należał do partii
nazistowskiej i swoją korespondencję kończył hasłem „Heil Hitler”.
Rafaelle Pilotti, pełniący funkcję sekretarza generalnego, pochodził
z Włoch, Per Jacobssen, wpływowy doradca ekonomiczny banku –
ze Szwecji, a ich zastępcy byli Brytyjczykami.
Po roku 1945 pięciu dyrektorów Banku Rozrachunków Międzynarodowych, w tym Hjalmar Schacht, zostało oskarżonych
o zbrodnie wojenne. Niemcy przegrały wojnę, ale wygrały pokój
gospodarczy i w dużym stopniu zawdzięczały to właśnie bankowi.
Dostęp do międzynarodowej sceny, kontakty, sieci bankowe i legitymizacja – wszystko, co Bank Rozrachunków Międzynarodowych
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zapewniał najpierw Bankowi Rzeszy, a potem jego sukcesorom, pomogło zapewnić ciągłość niezwykle potężnych interesów finansowych
i gospodarczych od czasów nazistowskich do dzisiaj.
PRZEZ PIERWSZE czterdzieści siedem lat swojego istnienia,
od roku 1930 do 1977, siedzibą Banku Rozrachunków Międzynarodowych był dawny hotel położony w pobliżu głównego dworca
kolejowego Bazylei. Wejście do banku było schowane za sklepem
z czekoladą i tylko niewielki napis potwierdzał, że wąskie drzwi rzeczywiście prowadzą do Banku Rozrachunków Międzynarodowych.
Kierownictwo tej instytucji uważało, że osoby, które powinni wiedzieć, gdzie się ona znajduje, trafią do niej, pozostali zaś zdecydowanie
nie potrzebują tej informacji. Przez dziesięciolecia wnętrze budynku
prawie się nie zmieniało, wspominał Charles Coombs. Bank zapewniał „spartańskie warunki w dawnym hotelu w stylu wiktoriańskim,
którego pojedyncze i podwójne sypialnie przekształcono w biura, po
prostu usuwając z nich łóżka i wstawiając biurka”12.
W 1977 roku bank wprowadził się do swojej obecnej siedziby
na Centralbahnplatz 2. Nie przeniósł się daleko i obecnie wznosi
się ponad głównym dworcem kolejowym Bazylei. W dzisiejszych
czasach na główną misję Banku Rozrachunków Międzynarodowych
składają się, jak sam to ujmuje, trzy zagadnienia: „służenie bankom
centralnym w ich dążeniu do osiągnięcia stabilizacji monetarnej
i finansowej, wspieranie międzynarodowej współpracy w tych
dziedzinach i pełnienie funkcji banku banków centralnych”13. Bank
posiada także u siebie większą część infrastruktury praktycznej
i technicznej, niezbędnej światowej sieci banków centralnych i ich
odpowiednikom z branży komercyjnej do sprawnego funkcjonowania. Ma dwie połączone ze sobą sale transakcyjne: w swojej głównej
siedzibie w Bazylei i w biurze regionalnym w Hong Kongu. Bank
kupuje i sprzedaje złoto oraz waluty dla swoich klientów. Zapewnia
zarządzanie aktywami i w razie potrzeby może zorganizować krótkoterminowy kredyt dla banku centralnego.
Bank Rozrachunków Międzynarodowych jest instytucją jedyną w swoim rodzaju: międzynarodową organizacją, dochodowym
bankiem i instytutem badawczym założonym i chronionym przez
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międzynarodowe traktaty14. Odpowiada przed swoimi klientami
i akcjonariuszami – bankami centralnymi, ale jednocześnie kieruje
ich operacjami. Głównym zadaniem banku centralnego jest w opinii
Banku Rozrachunków Międzynarodowych kontrola przepływu kredytów i ilości pieniędzy znajdujących się w obiegu, co zapewnia stabilny klimat finansowy oraz zachowywanie kursów wymiany w rozsądnych granicach w celu utrzymania wartości waluty i zapewnienia
gładkiego funkcjonowania międzynarodowego handlu i przepływu
kapitału. Wszystko to ma kluczowe znaczenie, szczególnie w czasach
zglobalizowanej gospodarki, kiedy rynki reagują w ciągu mikrosekundy, a samo wrażenie ekonomicznej stabilności i wartości jest
niemal równie ważne jak stan faktyczny.
Bank Rozrachunków Międzynarodowych pomaga także nadzorować banki komercyjne, choć z punktu widzenia prawa nie ma
nad nimi władzy. Bazylejski Komitet do spraw Nadzoru Bankowego,
mający siedzibę w banku, reguluje wymogi kapitałowe i płynnościowe
banków komercyjnych. Nakłada on na banki obowiązek posiadania
przy udzielaniu pożyczek minimalnego kapitału wynoszącego osiem
procent aktywów ważonych ryzykiem, co oznacza, że jeśli bank ma
aktywa ważone ryzykiem na kwotę stu milionów dolarów, musi dysponować kapitałem wartym co najmniej osiem milionów15. Komitet
nie ma żadnych uprawnień do egzekwowania swoich zaleceń, posiada
jednak ogromny autorytet moralny. „Ta regulacja ma taką siłę, że zasada ośmiu procent stała się częścią prawodawstwa w wielu krajach”,
powiedział Peter Akos Bod. „To jest jak napięcie. Ustalono, że napięcie wynosi dwieście dwadzieścia woltów. Możesz zdecydować się na
dziewięćdziesiąt pięć woltów, ale to nie zadziała. W teorii rozsądne
zarządzanie i wzajemna współpraca pod kontrolą Banku Rozrachunków Międzynarodowych sprawią, że światowy system finansowy
będzie działał gładko i bezproblemowo”. W teorii.
W rzeczywistości wyszliśmy poza recesję i wpadliśmy w głęboki, strukturalny kryzys napędzany przez chciwość i zachłanność
banków; kryzys, który zagraża całemu naszemu bezpieczeństwu
finansowemu. Podobnie jak w latach trzydziestych, części Europy
grozi upadek ekonomiczny. Dwa z najpotężniejszych członków Banku Rozrachunków Międzynarodowych – Niemiecki Bank Federalny
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oraz Europejski Bank Centralny – wpadły w manię oszczędzania,
co postawiło już jeden europejski kraj, Grecję, na krawędzi upadku, czemu wydatnie pomagały sprzedajność i zepsucie tamtejszej
klasy rządzącej. Inne kraje mogą wkrótce pójść w jej ślady. Stary
porządek trzeszczy, a jego polityczne i finansowe instytucje korodują od wewnątrz. Od Aten do Oslo odradza się skrajna prawica,
której sprzyjają gwałtownie rosnące ubóstwo i bezrobocie. Złość
i cynizm przeżerają wiarę obywateli w demokrację i rządy prawa.
Kolejny raz na ich oczach wyparowuje wartość nieruchomości i aktywów. Europejskiej walucie grozi załamanie, a ludzie posiadający
pieniądze szukają dla nich bezpiecznej przystani w postaci franków
szwajcarskich lub złota. Młodzi, utalentowani i mobilni ponownie
uciekają ze swoich krajów, by szukać nowego życia za granicą. Potężne siły międzynarodowego kapitału, które powołały do życia Bank
Rozrachunków Międzynarodowych i którym banki zawdzięczają
swoją władzę i wpływy, triumfują po raz kolejny.
Bank Rozrachunków Międzynarodowych znajduje się na
samym szczycie trzeszczącego w szwach międzynarodowego systemu finansowego, jednak jego przedstawiciele utrzymują, że nie
ma on wystarczającej władzy, by pełnić funkcję regulatora świata
finansów. A jednak bank nie może uchylić się od odpowiedzialności
za kryzys strefy euro. Od pierwszej podpisanej pod koniec lat czterdziestych umowy dotyczącej płatności wielostronnych do założenia
Europejskiego Banku Centralnego Bank Rozrachunków Międzynarodowych był zawsze w centrum procesu integracji europejskiej,
zapewniając wiedzę techniczną i mechanizmy finansowe niezbędne
do ujednolicenia waluty. W latach pięćdziesiątych zarządzał Europejską Unią Płatniczą, która umiędzynarodowiła system płatniczy
kontynentu. Bank był także gospodarzem powołanego w 1964 roku
Komitetu Prezesów Banków Centralnych Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej, koordynującego europejską politykę gospodarczą.
W latach siedemdziesiątych Bank Rozrachunków Międzynarodowych stworzył „węża walutowego”, czyli mechanizm, dzięki któremu
kursy wymiany walut europejskich były utrzymywane w stałych
granicach. Z kolei w latach osiemdziesiątych bank był gospodarzem
komisji Delorsa, której raport, opublikowany w 1988 roku, otworzył
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drogę do Europejskiej Unii Walutowej i wprowadzenia wspólnej waluty. Bank Rozrachunków Międzynarodowych przyczynił
się do narodzin Europejskiego Instytutu Walutowego, prekursora
Europejskiego Banku Centralnego. Prezesem Europejskiego Instytutu Walutowego został Alexandre Lamfalussy, jeden z najbardziej wpływowych ekonomistów świata, zwany „ojcem euro”. Przed
objęciem w 1994 roku stanowiska w Europejskim Instytucie Walutowym Lamfalussy przez siedem lat pracował w Banku Rozrachunków
Międzynarodowych, najpierw jako doradca ekonomiczny, a potem
dyrektor naczelny banku.
Jak na stateczną, tajemniczą organizację, Bank Rozrachunków
Międzynarodowych okazał się zaskakująco zręczny. Przetrwał pierwszy światowy kryzys, spłatę reparacji wojennych i odejście od parytetu
złota, a więc zjawiska będące głównymi powodami jego istnienia.
Przetrwał narodziny nazizmu, II wojnę światową, porozumienie
z Bretton Woods, zimną wojnę, kryzysy finansowe lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, narodziny Międzynarodowego Funduszu
Walutowego i Banku Światowego, wreszcie upadek komunizmu.
Malcolm Knight, menadżer w latach 2003-2008, zauważył: „To bardzo
krzepiące uczucie widzieć, że dzięki temu, iż pozostał mały, elastyczny
i wolny od nacisków politycznych, bank był w stanie zawsze doskonale
przystosować się do zmieniających się okoliczności”16.
Bank uczynił z siebie główny filar światowego systemu finansowego. Poza Global Economy Meetings Bank Rozrachunków
Międzynarodowych jest gospodarzem czterech najważniejszych
międzynarodowych komitetów z dziedziny światowej bankowości:
Bazylejskiego Komitetu do spraw Nadzoru Bankowego, Komitetu
Globalnego Systemu Finansowego, Komitetu do spraw Płatności i Systemów Rozrachunkowych oraz Komitetu Irvinga Fishera zajmującego
się statystykami banków centralnych. Bank gości także u siebie trzy
niezależne organizacje: dwie grupy zajmujące się ubezpieczeniami
oraz Radę Stabilności Finansowej. O Radzie Stabilności Finansowej,
koordynującej krajowe organy finansowe i polityki regulacyjne, mówi
się już jako o czwartym filarze światowego systemu finansowego,
po Banku Rozrachunków Międzynarodowych, Międzynarodowym
Funduszu Walutowym i bankach komercyjnych.
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Bank Rozrachunków Międzynarodowych jest obecnie trzydziestym największym posiadaczem rezerwy złota – ma go sto
dziewiętnaście ton, czyli więcej od Kataru, Brazylii czy Kanady17.
Członkostwo w banku nadal jest raczej przywilejem niż prawem.
Rada dyrektorów jest odpowiedzialna za przyjmowanie tylko tych
banków centralnych, które zostały uznane za „w znacznym stopniu
przyczyniające się do międzynarodowej współpracy monetarnej
i do działalności Banku”. Chiny, Indie, Rosja i Arabia Saudyjska
dołączyły do banku dopiero w 1996 roku. Bank otworzył swoje
biura w Meksyku oraz w Hongkongu, ale nadal pozostaje skrajnie
eurocentryczny. Przyjęto do niego Estonię, Łotwę, Litwę, Macedonię, Słowenię i Słowację, których łączna populacja wynosi
szesnaście milionów dwieście tysięcy mieszkańców, a odrzucono
kandydaturę Pakistanu z jego stu sześćdziesięcioma dziewięcioma
milionami obywateli. Nie przyjęto także Kazachstanu, będącego
potęgą w Azji Centralnej. Jeśli chodzi o kraje afrykańskie, członkami
banku są jedynie Algieria i Republika Południowej Afryki. Nigerii,
posiadającej drugą co do wielkości gospodarkę na tym kontynencie,
członkostwa odmówiono. Obrońcy Banku Rozrachunków Międzynarodowych twierdzą, że instytucja ta wymaga od nowych członków wysokich standardów rządzenia i gdy narodowe banki takich
krajów jak Nigeria i Pakistan spełnią te warunki, ich kandydatury
zostaną rozpatrzone.
Biorąc pod uwagę decydującą rolę, jaką Bank Rozrachunków
Międzynarodowych odgrywa w ponadpaństwowej gospodarce, jego
niechęć do rzucania się w oczy jest wręcz niezwykła. Już w 1930 roku reporter „New York Times” zauważył, że kultura zachowania tajemnicy
jest w banku tak silna, iż nie pozwolono mu zajrzeć do pokoju zarządu
nawet po tym, jak opuścili go wszyscy dyrektorzy. Od tego czasu niewiele się zmieniło. Podczas Global Economy Meetings dziennikarze
nie są wpuszczani do siedziby banku. Jego przedstawiciele rzadko wypowiadają się oficjalnie i niechętnie rozmawiają z przedstawicielami
mediów. Strategia ta wydaje się spełniać swoje zadanie. Ruch „Okupuj
Wall Street”, antyglobaliści i protestujący z mediów społecznościowych
ignorują Bank Rozrachunków Międzynarodowych. Na Centralbahnplatz 2 w Bazylei jest cicho i spokojnie. Pod siedzibą banku nie zbierają
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się żadni demonstranci, nikt nie koczuje w pobliskim parku, brak też
komitetów powitalnych dla najwyższych rangą pracowników światowych banków centralnych.
W sytuacji gdy światowa gospodarka podąża chwiejnym krokiem
od kryzysu do kryzysu, instytucje finansowe są lustrowane dokładniej
niż kiedykolwiek wcześniej. Rzesze reporterów, blogerów i dziennikarzy śledczych obserwują każdy ruch banków. A jednak w jakiś
niepojęty sposób Bankowi Rozrachunków Międzynarodowych udało
się uniknąć krytycznej analizy, jeśli nie liczyć krótkich wzmianek na
stronach poświęconych finansom. Udawało mu się to aż do teraz.

CZĘŚĆ I

KAPITAŁ ÜBER ALLES

ROZDZIAŁ I

BANKIERZY WIEDZĄ
NAJLEPIEJ
Mam raczej nadzieję, że następnego lata będziemy mogli zainaugurować prywatny i eklektyczny „klub” banków centralnych – początkowo
skromnych rozmiarów, ale w przyszłości wielki.
Montagu Norman, prezes Banku Anglii, do Benjamina Stronga, prezesa
nowojorskiego Banku Rezerwy Federalnej, 19251

P

ewnego letniego dnia 1929 roku Montagu Norman, prezes
Banku Anglii, podniósł słuchawkę i odbył rozmowę z Walterem Laytonem, wydawcą „The Economist”. Podekscytowany
poprosił Laytona, by ten jak najszybciej przyszedł do jego biura, gdyż
musi z nim omówić bardzo ważną sprawę.
W latach 1920-1944, kiedy sprawował funkcję prezesa centralnego banku Wielkiej Brytanii, Norman był jednym z najbardziej wpływowych ludzi świata i wydawałoby się niewzruszonym bastionem
światowego systemu finansowego. W jego zagadkowych wypowiedziach doszukiwano się ukrytych znaczeń. Gdy w 1932 roku
kolejny raz powołano go na stanowisko prezesa, „New York Times”
opisał go jako osobę nadzorującą brytyjskie „niewidzialne imperium
bogactwa”. „Parytet złota może pojawić się i zniknąć”, czytamy w artykule, „jednak Montagu Norman pozostanie”2. Potęga Normana
była tak wielka, że jedno jego przemówienie mogło wpłynąć na sytuację na rynkach. Gdy w 1935 roku na odbywającej się w Londynie
kolacji dla bankierów Norman oświadczył ponuro, że zaburzenia
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gospodarcze na świecie pozostają poza kontrolą jakiegokolwiek
człowieka, rządu czy kraju, w Nowym Jorku szybko i gwałtownie
spadła wartość akcji, obligacji oraz dolara.
Laytona nie zaskoczyło wzburzenie Normana. Prezes był potomkiem starej i szanowanej bankierskiej dynastii, ale stan jego psychiki był wśród osób znających kuluary świata finansów tajemnicą
poliszynela. Norman był osobą nieprzewidywalną, depresyjno-maniakalną, a do tego pracoholikiem, znanym z gwałtownych wahań
nastrojów. Nieśmiały i nadwrażliwy, był introwertykiem na skraju
neurozy. Przed I wojną światową Norman zasięgał rady Carla Junga,
szwajcarskiego założyciela psychologii analitycznej, chcąc z nim
omówić przebieg kuracji, ale bez powodzenia. Jung dał do zrozumienia, że przypadek Normana nie nadaje się do leczenia, co całej
sprawie zdecydowanie nie pomogło.
Najpotężniejszy bankier świata nienawidził rozgłosu, bycia rozpoznawanym i życia towarzyskiego, a do tego miał skłonność do
omdleń. Pewnego razu rzucił kałamarzem w głowę podwładnego, który nie spełnił jego rygorystycznych wymagań. „Był bardzo
dziwnym bankierem. Bardziej przypominał siedemnastowiecznego
szlachcica lub malarza”, wspominał jego pasierb, Peregrine Worsthorne. „Zawsze był bardzo neurotyczny i miewał bardzo poważne
załamania nerwowe. Był bardzo nieśmiałym samotnikiem. Nie dbał
o konwenanse. Przychodził na obiad bez skarpetek i jeździł do pracy
metrem, co w tamtych czasach było naprawdę niezwykłe”3.
W swojej pelerynie, ze starannie przyciętą vandykowską brodą
i błyszczącą, biżuteryjną szpilką do krawata, Norman nie wyglądał
także jak poważny finansista. Pomimo ekstrawaganckiego gustu nie
pochwalał pretensjonalnego zachowania, powiedział Worsthorne.
„Żył bardzo skromnie i niechętnie odnosił się do wszelkich oznak
ostentacji. Nienawidził koktajli”. Rzecz jasna, odraza Normana
do rozgłosu przynosiła dokładnie odwrotne skutki. Podróżował przez
Atlantyk pod przybranym nazwiskiem, jednak prasa śledziła każdy
jego krok i gdy wysiadał ze statku w Nowym Jorku, nadal czekały na
niego chmary dziennikarzy i fotografów.
Ciepłe miesiące 1929 roku były łabędzim śpiewem szalonych lat
dwudziestych. Hossa na amerykańskim rynku stale rosła, zwiększały
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się ceny akcji. W ciągu zaledwie miesiąca wartość udziałów w Radio
Corporation of America* wzrosła niemal o pięćdziesiąt procent.
Nawet pucybuci z Wall Street przekazywali wskazówki maklerom,
którym czyścili obuwie. W sierpniu firma maklerska ogłosiła,
że wprowadza nową usługę dla osób udających się do Europy transoceanicznymi liniowcami: obrót akcjami na pokładzie podczas
trwającej tydzień podróży.
W odpowiedzi na wezwanie Normana Layton szybko udał się
do siedziby banku położonej na Threadneedle Street, w epicentrum
miasta, jak nazywana jest londyńska dzielnica finansowa. Budynek
ten, otoczony wysokim murem i zajmujący niemal cały kwartał, miał
imponować, a nawet onieśmielać. Za ogromnymi brązowymi drzwiami
krył się zespół dziedzińców, sal bankowych oraz ogród z fontanną. Była
to prawdziwa Alhambra pieniądza, pełna urzędników i ludzi na posyłki
uwijających się na jej korytarzach. Nawet używana tam terminologia
miała królewskie konotacje: bankiem kierował nie zarząd, ale „dwór”.
Layton został wprowadzony do gabinetu Normana, który siedział
przy mahoniowym stole stojącym na samym środku wykładanego
drewnem pokoju. Norman chciał porozmawiać na temat nowego
banku, który miał nosić nazwę Banku Rozrachunków Międzynarodowych. Instytucja ta została ustanowiona w związku z wprowadzeniem
Planu Younga – najnowszego i, jak wszyscy mieli nadzieję, ostatniego
programu mającego na celu wdrożenie spłat niemieckich reparacji
za I wojnę światową. Norman miał jednak o wiele ambitniejszy pomysł. Bank Rozrachunków Międzynarodowych miał być pierwszą na
świecie międzynarodową instytucją finansową i miejscem spotkań
przedstawicieli banków centralnych. Z dala od żądań polityków i ciekawskich oczu wścibskich dziennikarzy bankierzy mieli wprowadzić
niezbędny porządek i organizację do światowego systemu finansowego. Jednak żeby Bank Rozrachunków Międzynarodowych odniósł
sukces i właściwie wykorzystał swój potencjał, potrzebna była pomoc
Laytona. W niedługim czasie w niemieckim Baden Baden miało się
odbyć spotkanie podkomitetu, którego zadaniem było zredagowanie
*

Radio Corporation of America: istniejąca w latach 1916-1986 amerykańska firma
elektroniczna, która uruchomiła pierwszą sieć radiowych stacji nadawczych NBC
(przyp. tłum.)
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statutu banku. Zdaniem Normana to właśnie wydawca „The Economist” był tym człowiekiem, który powinien zaprojektować statut Banku Rozrachunków Międzynarodowych, który to dokument musiał,
ponad wszystko inne, gwarantować niezależność banku od polityków.
BY W PEŁNI ZROZUMIEĆ, W JAKI SPOSÓB i dlaczego
Bank Rozrachunków Międzynarodowych stał się dzisiaj instytucją
tak wpływową, należy cofnąć się do początku lat dwudziestych ubiegłego stulecia i zatrzymać przy toczących się wówczas dyskusjach na
temat spłacania przez Niemcy reparacji za I wojnę światową. Wina
Niemiec została uznana w podpisanym w 1919 roku Traktacie Wersalskim. Jednak żadna ilość pieniędzy nie była w stanie przywrócić
życia zabitym, których liczba była wręcz niepojęta. W lipcu 1916 roku,
pierwszego dnia bitwy nad Sommą, Wielka Brytania straciła sześćdziesiąt tysięcy ludzi, liczbę równą populacji średniej wielkości
miasta, a wszyscy oni padli w ciągu kilku zaledwie godzin. W ciągu
czterech lat walk Francja straciła w sumie milion czterysta tysięcy żołnierzy, a Niemcy dwa miliony. Stany Zjednoczone, które przystąpiły
do wojny dopiero w 1917 roku, straciły sto siedemnaście tysięcy ludzi.
Osiągnięcie porozumienia w sprawie niemieckich reparacji było
procesem powolnym, skomplikowanym i pełnym politycznych napięć.
I wojna światowa umiędzynarodowiła konflikt na niespotykaną dotąd skalę. Jej skutki finansowe także były globalne. Wojna pociągnęła
za sobą straszne koszty dla gospodarek Europy oraz dla jej populacji.
Stawiający dopiero pierwsze kroki międzynarodowy system finansowy
nie był zaprojektowany do tego, by radzić sobie ze złożonymi zadaniami,
które przed nim postawiono. Gdzie Niemcy miałyby znaleźć pieniądze
na spłaty? Dzięki jakim mechanizmom mogłyby to robić? Kto będzie
nadzorował i regulował spłatę reparacji? Takie właśnie sekretne rozmowy doprowadziły do ukształtowania roli, struktury i uprzywilejowanej
pozycji prawnej Banku Rozrachunków Międzynarodowych.
W roku 1919 – podobnie jak w 1945 – dominowały, ogólnie rzecz
ujmując, dwie doktryny: jedna zalecała karać, druga odbudowywać.
Wśród zwolenników karania prym wiodła Francja. „Les Boches”*,
twierdzili Francuzi, muszą zapłacić i zapłacą za swoje zbrodnie,
*

franc. szwaby, szkopy
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z których wiele popełniono na francuskiej ziemi. Norman i inni zwolennicy odbudowy, w tym większość ludzi związanych z Wall Street,
mieli odmienne przekonania. Europa mogła zostać odbudowana, ale
jej przyszłością miał być handel i współpraca finansowa. Celem nie
było wpędzenie Niemiec w ubóstwo, ale udzielenie im pomocy przy
naprawie ich gospodarki i jak najszybsze wznowienie stosunków
handlowych.
W kwietniu 1921 roku Komisja do spraw Reparacji ogłosiła, że
Niemcy zapłacą w sumie sto trzydzieści dwa miliardy marek w złocie
(trzydzieści jeden i pół miliarda dolarów), w ratach po dwa miliardy
dolarów rocznie. Komisja mogła równie dobrze zażądać kwoty dziesięciokrotnie wyższej. Niemcy nadal podnosiły się dopiero po klęsce,
społeczeństwo było w stanie upadku, bezrobocie rosło i dramatycznie
brakowało żywności. Prawicowi ekstremiści – Freikorps – walczyli na
ulicach z ekstremistami marksistowskimi. Rady robotnicze przejęły
kontrolę nad Hamburgiem, Bremą, Lipskiem i centrum Berlina. Nie
był to salonowy marksizm Greenwich Village czy San Francisco, ale
prawdziwa walka – surowa i krwawa. Brano zakładników, zajmowano
fabryki, a więźniów stawiano pod ścianą i rozstrzeliwano.
Przepowiednie Karola Marksa na temat nieuniknionego końca
kapitalizmu wydawały się spełniać z godziny na godzinę, szczególnie w jego ojczyźnie. Obawy bankierów, że Niemcy pójdą w ślady Rosji
i zwrócą się w stronę komunizmu, wydawały się uzasadnione. Ponieważ rząd drukował pieniądze, by podtrzymać funkcjonowanie gospodarki, pojawiła się hiperinflacja. Kupujący używali taczek do przewozu
plików banknotów potrzebnych do nabycia podstawowych produktów.
Ktoś musiał położyć kres temu chaosowi. 13 listopada 1923 roku, pięć
dni po nieudanym monachijskim puczu piwiarnianym Adolfa Hitlera,
komisarzem walutowym Rzeszy został wysoki, apodyktyczny Niemiec,
Hjalmar Schacht. Domagał się on niemal dyktatorskiej władzy i uzyskał
ją. Mając biuro w dawnej stróżówce, zabrał się do pracy nad ustabilizowaniem nowej niemieckiej waluty – marki rentowej. Waluty miały
najczęściej pokrycie w złocie, ale ponieważ złota brakowało, pokrycie
marki rentowej stanowiła wartość niemieckiej ziemi i portfele akcji.
Był to pomysł dość niejasny – w jaki sposób posiadacz marki rentowej
mógłby odkupić swoje pieniądze? Czy dostałby mały kawałek pola?
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Obawy te nie miały znaczenia. Tak długo, jak Schacht sprawował
swój urząd, nikt nie zechciałby wykupić marki rentowej. Znakomicie rozumiał on bowiem kluczowe zagadnienie psychologii pieniądza, równie aktualne dzisiaj, co w okresie hiperinflacji lat dwudziestych: pojawienie się stabilności finansowej tworzy wartość pieniądza.
Kiedy ludzie uwierzą, że ktoś tym wszystkim kieruje, że chaos dobiegnie końca i że marka rentowa ma wartość, to będzie miała wartość.
Pierwsze banknoty wydrukowano 15 listopada 1923 roku. Jedna
marka rentowa mogła zostać wymieniona na bilion starych marek
(1 000 000 000 000). Jeden dolar kosztował cztery marki rentowe i dwa
fenigi rentowe, co stanowiło powrót do kursu sprzed wybuchu I wojny
światowej. Schacht powiedział, że celem było „uczynienie niemieckich
pieniędzy deficytowymi i wartościowymi”. Nie chodziło właściwie
o nic innego niż opracowanie logistyki drukowania i dystrybuowania banknotów oraz przekonanie zagranicznych kolegów Schachta,
że w niemieckiej gospodarce zostanie przywrócony porządek.
Gdy niemieccy dziennikarze zapytali sekretarkę Schachta Clarę
Steffeck o to, co jej szef robił przez cały dzień, odpowiedziała:
Co robił? Siedział w swoim ciemnym, śmierdzącym starymi ścierkami
pokoju i palił. Czy czytał listy? Nie. I nie podyktował też żadnych listów.
Dużo jednak rozmawiał prze telefon z ludźmi z całego świata na temat rodzimej i obcej waluty. Potem znowu palił. Nie jedliśmy dużo. Zwykle wychodził późno i wracał do domu komunikacją miejską. To wszystko4.

Nie do końca „wszystko”. Podniesiono podatki, a czterysta tysięcy niemieckich pracowników sektora publicznego straciło pracę.
Marce rentowej udało się jednak powstrzymać inflację. Sukces był tak
duży, że 22 grudnia 1923 roku Schacht otrzymał awans na stanowisko
prezesa Banku Rzeszy, utrzymując jednocześnie funkcję komisarza walutowego. Mógł od tej chwili brać udział w posiedzeniach rządu.
„W ciągu kilku tygodni”, zauważył biograf Schachta John Weitz, „stał
się faktycznie gospodarczym dyktatorem Niemiec”5.
Schacht z całą pewnością wyglądał, jak przystało na surowego pruskiego bankiera: jego włosy były precyzyjnie przedzielone
przez środek, a wąsy rozszerzały się ku dołowi i zatrzymywały
na stanowczych ustach. Oczy patrzyły podejrzliwie zza binokli.
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Chodził w sztywny, niemal wojskowy sposób i nosił koszule z wysokimi celuloidowymi kołnierzykami. W rzeczywistości wcale nie pochodził z Prus, ale urodził się w Północnym Szlezwiku, kraju należącym
na przemian raz do Niemiec, raz do Danii. Niezależnie od tego, kto
aktualnie rządził tą prowincją, jej mieszkańcy byli ludźmi upartymi
i twardymi. Łatwo dostosowywali się do swoich nowych panów, ale
zachowali nieustępliwość i niezależność – cechy, które tak dobrze
przysłużyły się Schachtowi. Jego dziadek, Wilhelm, był wiejskim lekarzem, który wychował dwanaścioro dzieci i od każdego pacjenta,
niezależnie czy biednego, czy bogatego, pobierał opłatę w wysokości
sześćdziesięciu fenigów. Ojciec Schachta, także noszący imię Wilhelm,
był nauczycielem, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.
Pracował w niemieckim browarze w Brooklynie i uzyskał obywatelstwo amerykańskie. Matką Hjalmara była energiczna szlachcianka,
baronowa Constanze von Eggers.
Schachtowie osiedlili się w Nowym Jorku, ale nie powodziło
się im najlepiej, więc Wilhelm zabrał swoją rodzinę z powrotem
do Europy. W 1876 roku przenieśli się do Tinglev, miasta położonego obecnie na terenie Danii, i tam rok później przyszedł na
świat ich syn. Początkowo chcieli nadać mu imię na cześć Horace’a
Greeleya, wpływowego nowojorskiego dziennikarza i polityka,
który prowadził kampanię na rzecz zakazu handlu niewolnikami.
Baronowa była dumna ze swoich radykalnych poglądów – jej ojciec
pracował nad zniesieniem pańszczyzny w Danii. Jednak babcia
niemowlęcia twierdziła uparcie, że chłopiec powinien przynajmniej
otrzymać porządne duńskie pierwsze imię i rodzina ostatecznie
zgodziła się na Hjalmara Horace’a Greeleya Schachta.
Rodzina nieustannie się przenosiła. Przez jakiś czas Schachtowie
mieszkali w Hamburgu, a potem osiedli w Berlinie. Hjalmar okazał
się być pilnym uczniem. Zapisał się na uniwersytet w Kilonii, gdzie
studiował ekonomię polityczną. Pracował jako dziennikarz, próbował
swoich sił w public relations, a wreszcie otrzymał posadę w Dresdner
Bank. Dzięki swojej pracowitości, dbałości o szczegóły i surowemu
sposobowi bycia szybko został zauważony. Wraz z innymi urzędnikami bankowymi odbył podróż do Stanów Zjednoczonych. Spotkali
się tam z prezydentem Franklinem Rooseveltem i zostali zaproszeni
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na lunch do jadalni dostępnej jedynie dla wspólników banku J.P.
Morgan. Dobra orientacja w świecie poza granicami Niemiec i biegła
znajomość angielskiego okazały się dla Schachta bardzo cenne. Został awansowany na stanowisko zastępcy dyrektora Dresdner Bank
i otrzymał członkostwo w zarządzie Banku Rzeszy.
W 1923 roku, gdy ustanowiono już markę rentową, kolejnym
krokiem powinno być zbudowanie rezerwy złota, mającej zapewnić
nowej walucie pokrycie z prawdziwego zdarzenia. Dlatego właśnie 31
grudnia prezes Banku Rzeszy wysiadł z pociągu na stacji Liverpool
Street w centrum Londynu. Ku jego zaskoczeniu i wielkiej radości na
peronie czekał na niego sam Montagu Norman. „Mam nadzieję, że zostaniemy przyjaciółmi”, powiedział Norman z nieśmiałym uśmiechem.
Schacht oświadczył Normanowi, że chce, by Bank Anglii pożyczył dwadzieścia pięć milionów dolarów nowej filii Banku Rzeszy, Golddiskontbank. Nowy bank miał natychmiast zmienić postrzeganie perspektyw
finansowych Niemiec na świecie. Imprimatur prezesa Banku Anglii
otworzyłoby mu drzwi zarówno na Wall Street, jak i w londyńskim City.
Schacht, jak zawsze nieustępliwy, dostał swoje pieniądze.
SCHACHT ZAMYDLIŁ OCZY Normanowi, ale kwestia reparacji pozostała nierozwiązana. Ameryka miała dość kłótliwych Europejczyków, którzy nie potrafili sami rozwiązać swoich problemów,
a jednocześnie zdała sobie sprawę, że nie może być mowy o trwałym
dobrobycie, jeśli Europa będzie szła chwiejnym krokiem od jednego kryzysu finansowego do drugiego. Powołano nową komisję
do spraw reparacji, której przewodził krewki amerykański bankier
Charles Dawes. Komisja Dawesa zebrała się w Paryżu w styczniu
1924 roku. Dawesowi towarzyszył Owen D. Young, prezes General
Electric Company i Radio Corporation of America. Young był wytrawnym dyplomatą i musiał nim być. Jego zadaniem było przekonanie Francuzów do złagodzenia planu spłaty reparacji – dotychczasowy
niszczył niemiecką gospodarkę i tym samym niweczył odbudowę
Europy – a następnie namówienie Niemców do zaakceptowania
surowszej zewnętrznej kontroli ich finansów.
9 kwietnia Komisja Dawesa przedstawiła swoje zalecenia.
Niemieckie płatności miały zostać chwilowo zmniejszone, by po
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ustabilizowaniu się gospodarki ponownie wzrosnąć. Stabilizacja
ta miała opierać się częściowo na kredycie w wysokości ośmiuset
milionów marek w złocie, który miał zostać wyemitowany na rynku
międzynarodowym. Rząd Niemiec miał otrzymać fundusze w markach, a pieniądze te miały być następnie wpłacone na konto depozytowe w Banku Rzeszy. Rachunek ten pozostałby pod kontrolą zagranicznego urzędnika zwanego generalnym agentem reparacyjnym,
który decydowałby o tym, w jaki sposób środki zostaną użyte i kiedy
będą mogły zostać wydane, tak by nie zalały rynku i nie wpłynęły
na wartość marki. Bank Rzeszy został objęty kontrolą czternastoosobowego zarządu, składającego się z siedmiu cudzoziemców i siedmiu
Niemców.
Amerykańskie firmy pośpieszyły inwestować w Niemczech.
Wielka Wojna wywołała w Stanach Zjednoczonych boom gospodarczy. W przeciwieństwie do Europy, Ameryce zniszczenia wojenne zostały oszczędzone. Jej fabryki i farmy, kopalnie i zakłady
przemysłowe pozostały nietknięte i pracowały na pełnych obrotach.
Pożyczka, o której mówił Plan Dawesa, została wyemitowana w październiku w Nowym Jorku i Londynie i w krótkim czasie liczba
chętnych do jej udzielenia przekroczyła zapotrzebowanie. Amerykańskie banki wkrótce zaczęły głośno domagać się finansowania firm
inwestujących teraz w niemiecką gospodarkę.
W latach 1924-1928 Niemcy pożyczały sześćset milionów dolarów rocznie, a połowę tej kwoty zapewniały amerykańskie banki.
Znaczna część tych pieniędzy szybko wróciła zresztą tam, skąd
przyszła. Podobnie jak w przypadku współczesnych dofinansowań,
pieniądze krążyły tam i z powrotem, zwiększały i obniżały bilanse,
podnosząc zaufanie i uszczęśliwiając rynki. John Maynard Keynes
napisał: „Stany Zjednoczone pożyczają pieniądze Niemcom, Niemcy
przekazują ich równowartość aliantom, a alianci zwracają je Stanom
Zjednoczonym. Nic tak naprawdę nie zmienia właściciela – nikt nie
traci ani centa. Rytownicy umierają, drukarnie działają na wyższych
obrotach. Nikt jednak nie je mniej, nikt też więcej nie pracuje”6. Niektórzy, w tym Schacht, uważali, że nikt też nie zyskiwał ani centa –
i mieli rację. Ogromne sumy były niczym innym jak finansową taśmą
klejącą i gdy w październiku 1929 roku nastąpił krach na Wall Street,
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amerykańscy inwestorzy zaczęli gremialnie i gorączkowo wycofywać
się ze swoich niemieckich przedsięwzięć.
Niemcy kolejny raz stanęły w obliczu gospodarczej katastrofy.
Gdyby jednak Republika Weimarska nie wywiązywała się z płatności,
światowa gospodarka mogłaby upaść. Było oczywiste, że kwestia reparacji musi zostać rozstrzygnięta. Nawet Seymour Parker Gilbert,
generalny agent odpowiedzialny za wdrożenie Planu Dawesa, przekonywał, że kraj musi wziąć odpowiedzialność za swój własny finansowy
los. Gilbert nie cieszył się popularnością. W 1928 roku niemieccy
nacjonaliści szyderczo zainscenizowali jego koronację. Dziesięć
tysięcy ludzi patrzyło, jak jego podobiznę koronowano na „nowego
cesarza Niemiec, który rządzi z cylinderem na głowie zamiast korony
i nożycami do wycinania kuponów zamiast berła”7.
Odpowiedzią na niekończący się problem niemieckich reparacji
była oczywiście kolejna konferencja. Została nazwana od nazwiska
jej przewodniczącego, Owena Younga. Delegacje przybyły do Paryża w lutym 1929 roku, podczas najmroźniejszej od ponad wieku zimy.
Rozbieżności pomiędzy Francją a Niemcami na temat rozliczenia niemieckich odszkodowań były jak zawsze olbrzymie. Początkowa oferta
Schachta wynosiła dwieście pięćdziesiąt milionów dolarów rocznie
płatne przez kolejne trzydzieści siedem lat. Emil Moreau, równie
uparty prezes Banku Francji, domagał się sześciuset milionów dolarów rocznie wypłacanych przez sześćdziesiąt dwa lata. Poinformował
też Younga, że nawet ta kwota może nie być wystarczająca. Francję
może bowiem zadowolić suma nie mniejsza niż miliard dolarów.
Moreau nie chciał ustąpić ani na krok, podobnie zresztą jak
Schacht. Początkowy optymizm szybko wyparował. Niemców wytrącała z równowagi francuska tajna policja, która założyła podsłuchy w ich telefonach. Schacht i jego koledzy porozumiewali się
z Berlinem za pomocą szyfrowanych telegramów. Prezes Banku Rzeszy co dwa tygodnie wracał do kraju, by skonsultować się z rządem.
Lord Revelstoke, druga najważniejsza osoba w brytyjskiej delegacji,
napisał w swoich pamiętnikach, że Schacht prezentował „skrajnie
negatywne nastawienie” i był „całkowicie nieprzydatny”. Ze swoją
„pociągłą, teutońską twarzą, masywnym karkiem i źle dopasowanym
kołnierzykiem” Schacht przypominał „lwa morskiego w zoo”8.
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Niezależnie od tego, na jaką kwotę ostatecznie się zgodzono, uznano przynajmniej, że do zarządzania niemieckimi reparacjami będzie
potrzebny nowy bank. Schacht i Norman utrzymywali, że bank ten będzie zajmował się tą kwestią w sposób apolityczny, opierając się jedynie
na przesłankach czysto finansowych. Brzmiało to nieprawdopodobnie,
ponieważ nie było bardziej politycznie uwarunkowanego problemu
niż właśnie reparacje, jednak pokazywało, że obaj prezesi widzieli
korzyści płynące z banku wolnego od politycznych nacisków. Wiele
lat później Schacht zatytułował swoją autobiografię Wyznania starego
czarodzieja. Nie ma wątpliwości, że rzucił urok na Owena Younga.
Schacht wyjaśnił przewodniczącemu konferencji, że Niemcy wypłacały
odszkodowania, pożyczając pieniądze od innych krajów. Taki system
nie mógł być dłużej stosowany. Jeśli alianci rzeczywiście chcieli, by
Niemcy były w stanie spłacić swoje zobowiązania, kraj musiał ponownie stać się produktywny. Zamiast udzielać kredytów Niemcom,
alianci powinni więc pożyczać pieniądze krajom nierozwiniętym, by
te mogły kupować od Niemiec urządzenia przemysłowe.
Young zapytał, w jaki sposób można by taki plan zastosować w praktyce. Na to pytanie Schacht miał już gotową odpowiedź:
należy założyć bank. „Taki bank”, twierdził Schacht, „wymusi współpracę finansową pomiędzy pokonanymi i zwycięzcami i stworzy wspólnotę interesów, co z kolei zwiększy wzajemne zaufanie
i zrozumienie i w ten sposób będzie działać na rzecz pokoju i pokój
ten zapewni”. Schacht wspominał tę scenę w swoich pamiętnikach:
Owen Young siedział w fotelu, pykając fajkę. Jego nogi były wyciągnięte
na całą długość, jego wielkie bystre oczy patrzyły na mnie nieugięcie. Jak
zawsze, gdy wysuwam takie postulaty, cicho i nieprzerwanie chodziłem po
pokoju, jak kapitan po mostku. Gdy skończyłem, nastąpiła krótka przerwa.
Potem cała jego twarz się rozjaśniła, a jego postanowienie znalazło wyraz w słowach: „Doktorze Schacht, podsunął mi pan wspaniały pomysł,
który mam zamiar przedstawić światu”9.

Alianci przedstawili swoją propozycję: Niemcy będą płacić
pięćset dwadzieścia pięć milionów dolarów rocznie przez trzydzieści
siedem lat, a potem czterysta przez kolejne dwadzieścia jeden lat.
Schacht nic by z tego nie miał. Oświadczył, że aby móc sprostać
tym warunkom, Niemcy musiałyby odzyskać wszystkie swoje dawne
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kolonie, z których większość znajdowała się w Afryce. Domagał
się także zwrotu korytarza gdańskiego, łączącego Polskę z Morzem
Bałtyckim, co stanowiłoby pogwałcenie powojennego traktatu pokojowego. Moreau, gdy to usłyszał, uderzył pięścią w stół i cisnął
suszką do atramentu przez cały pokój. Karykatura zamieszczona we
francuskiej gazecie dobrze podsumowała panujące nastroje. Widniał
na niej Moreau pytający Schachta: „Dobrze, Wasza Ekscelencjo, ile
jesteśmy wam winni?”.
19 kwietnia 1929 roku zmarł nagle lord Revelstoke. Konferencję
Younga zawieszono. 7 czerwca wszystkie strony doszły ostatecznie do
porozumienia. W ciągu pięćdziesięciu ośmiu lat Niemcy miały zapłacić prawie dwadzieścia dziewięć miliardów dolarów. Berlin ponownie
zaczął kontrolować niemiecką politykę gospodarczą. Spłatami miał
zarządzać nowy bank. Schacht tak napisał o jego narodzinach: „W tym
samym czasie mój pomysł założenia Banku Rozrachunków Międzynarodowych spotkał się z tak entuzjastycznym odzewem wszystkich
uczestników Konferencji Younga, że wkrótce nie było wśród nich nikogo, kto nie chciałby przypisać sobie tej propozycji”10. Gdy delegaci podpisali ostateczną wersję, zasłony w sali konferencyjnej stanęły w ogniu.
Ogólne założenia Planu Younga zostały zaakceptowane na
pierwszej konferencji w Hadze, powołano też siedem komitetów opracowujących detale techniczne. Na wniosek Schachta siódmy z nich,
Komitet Organizacyjny, zebrał się w Baden Baden. Miał on największe znaczenie ze wszystkich i był odpowiedzialny za sporządzenie
projektu statutu nowego banku oraz nakreślenie jego relacji z krajem
gospodarzem, co regulowałoby jego status prawny. Delegaci spierali
się na temat sposobu zarządzania bankiem, roli, jaką mieli pełnić
jego dyrektorzy i menadżerowie, a nawet na temat języka, w którym
miał zostać spisany statut tej instytucji. Ostatecznie postanowiono,
że zarówno jego francuska, jak i niemiecka wersja będą uznawane
za autentyczne. Bank miał przechowywać depozyty banków centralnych w złocie i w walutach wymienialnych. Depozyty te mogły
być wykorzystywane do regulowania międzynarodowych płatności
bez konieczności fizycznego transferowania złota pomiędzy bankami
lub do handlu walutą za pośrednictwem rynków walutowych. Bank
Rozrachunków Międzynarodowych miał być pierwszą na świecie
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międzynarodową izbą rozrachunkową dla banków centralnych. Gdy
ustalono już ogólne zarysy tej instytucji, kolejne pytanie brzmiało:
gdzie powinna się znajdować siedziba nowego banku? Montagu
Norman i rząd brytyjski agitowali na rzecz Londynu. Dla zasady
sprzeciwiła się temu Francja, utrzymująca, że bank powinien się
znaleźć w małym kraju. Mówiło się o Amsterdamie, a ostatecznie
delegaci zgodzili się na szwajcarską Bazyleę, położoną bardzo dogodnie-na trasie kilku międzynarodowych linii kolejowych i przy granicy
francusko-niemieckiej.
W TYM SAMYM CZASIE W LONDYNIE Walter Layton, wydawca „The Economist”, nadal pracował nad statutem nowego banku.
Kluczowym zagadnieniem było, jak sam wspominał: „wypracowanie
jakiejś formy językowej, która postawiłaby bank poza zasięgiem rządów”. Layton „zmagał się z tym bezradnie” i wreszcie powiedział
Normanowi, że mu się nie udało.
„Dlaczego uważasz, że to niemożliwe?”, zapytał stanowczo zirytowany Norman.
„Ponieważ prawem każdego demokratycznego rządu jest zachowanie wolności swoich poczynań”, odpowiedział Layton. Był to argument, który będzie odbijać się echem przez kolejne dziesięciolecia11.
Layton przyznał się do porażki. Projekt statutu napisał ostatecznie
jeden z licznych komitetów powołanych do ustanowienia Banku
Rozrachunków Międzynarodowych. Jednak Norman triumfował:
obowiązujący do dzisiaj statut banku zagwarantował całkowitą niezależność tej instytucji od wścibskich polityków i rządów. Jeśli chodzi
o Schachta, zawstydzony i nieszczęśliwy z powodu wysokości reparacji ustalonych w Planie Younga, pojechał do uzdrowiska w czechosłowackim Marienbadzie, by spędzić tam nieco czasu w towarzystwie
swojej żony. Luise, ograniczona, sztywna i bardzo pruska (jak ją
później opisywał), czekała nie niego na stacji. Krzyknęła: „Absolutnie
nie powinieneś tego podpisywać”.
Jednak Schacht i Montagu Norman dostali swój bank.
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