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TEQUILA CRISIS I TEQUILA EFFECT

Polska jest jednym z krajów zaliczanych do emerging markets. Omawia-
ne poni ej przypadki nie mog  na ogó  w �czystej formie� wydarzy  si  w Pol-
sce, ze wzgl du na inne uwarunkowania wewn trzne, jednak e wydarzenia
w zakresie �teorii kryzysów� zachodz  tak dynamicznie, wr cz mo na by po-
wiedzie  z roku na rok, e prawdopodobne jest w obecnej sytuacji kraju, e
pewne elementy wybranych poni ej przez autora przypadków mog yby wyst -
pi  w Polsce, a wi c z tego punktu widzenia warte jest to przynajmniej zasy-
gnalizowania.

Poni ej przedstawione zostan  najbardziej znane kryzysy walutowe i ich
konsekwencje gospodarcze w Meksyku i Argentynie.

1. Kryzys tequila

Oficjalna data rozpocz cia kryzysu walutowego w Meksyku to 20 grudnia
1994 r. Natomiast za amanie gospodarcze nim wywo ane, wyst pi o w 1995 r.
Przez dyrektora MFW zosta  nazwany �pierwszym kryzysem XXI wieku�,
ze wzgl du na niespotykan  szybko  jego rozprzestrzeniania.1

Jedn  z g ównych przyczyn kryzysu walutowego by o nadwarto ciowy
kurs peso. Dla zwi kszenia stabilno ci rozwoju, Meksyk utrzymywa  sztywny
kurs walutowy. Warto  peso ros a te  ze wzgl dów politycznych (bo dobrze
mie  �siln � walut , co podnosi zaufanie do kraju2) oraz ekonomicznych,
a dok adniej w wyniku restrykcyjnej polityki pieni nej, utrzymywanej dla obni-
enia inflacji. Wprowadzone na pocz tku lat 90. reformy, spowodowa y znacz-

ny nap yw inwestorów zagranicznych do Meksyku. Reformy wydawa y si
odnosi  po dane efekty: inflacja spada a, zwi kszy o si  tempo wzrostu go-
spodarczego. Jednocze nie towarzyszy o temu pog bianie si  deficytu han-
dlowego oraz obrotów bie cych, który to osi gn  w latach 1992-94 warto
ok. 7% PKB. Eksport nie nad a  ze wzrostem importu w a nie ze wzgl du na
silny kurs peso. Deficyt ten � dla osi gni cia równowagi bilansu p atniczego �
by  finansowany poprzez znaczny przyp yw kapita u zagranicznego. Inwestycje
zagraniczne w latach 1990-93 mia y warto  a  91 mld dolarów, z czego po-
nad 65% by y to inwestycje portfelowe.3 W ogóle inwestycji w Meksyku mo na

1 Pity the Fireman, �The Economist�, 30 stycznia 1999.
2 Nale y przypomnie , e 1 stycznia 1994 r. Meksyk wszed  do NAFTA, a zdarzenie to nie

przebiega o w warunkach jednoznacznej akceptacji ze strony Stanów Zjednoczonych i wy-
maga o przekonania do tego spo ecze stwa i Kongres USA.

3 A survey of Mexico � Another day, another dive, �The Economist�, 28 pa dziernika 1995 r.
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te  zauwa y  spadek udzia u oszcz dno ci krajowych w PKB: z 6,3% w 1993
r. do 1,6% w 1994 r.

Rys.11. Wybrane pozycje bilansu p atniczego Meksyku w latach 1992-98
(w mld dolarów, kwartalnie)
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ród o: oprac. w . na podst.: International Financial Statistics, IMF, January 2000.

Pozytywna, czy te  nawet entuzjastyczna ocena gospodarki Meksyku,
zacz a si  zmienia  od pocz tku 1994 r. Inwestorzy zagraniczni zacz li mie
obawy co do trwa o ci rozwoju gospodarczego. Zauwa ono do  s abe pod-
stawy osi ganego wzrostu gospodarczego. Nie by  on bowiem wywo ywany
wzrostem produktywno ci pracy, czy konkurencyjno ci towarów krajowych
na rynkach zagranicznych, a w a nie m.in. nap ywem inwestycji z zewn trz.
Uwa ano jednak, e s abn cy nap yw kapita u (29 mld dolarów w 1993 r. wo-
bec 10 mld w 1994 r.) spowodowany jest wej ciem Meksyku do NAFTA.
Na sytuacj  t  na o y  si  wzrost stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych
oraz destabilizuj ce czynniki polityczne. Pierwszego dnia 1994 r. wybuch o
powstanie ch opskie w rolniczym, biednym stanie Chiapas, który nie odczuwa
poprawy w przeciwie stwie do uprzemys owionych, a wi c atrakcyjnych dla
inwestorów, regionów kraju. Wa niejszym bodaj zdarzeniem by o zabójstwo
Luisa Donalda Colosia (23 marca 1994 r.), który mia  zosta  zast pc  prezy-
denta Salinasa, a tak e zabójstwo Sekretarza Generalnego rz dz cej partii
(Jose Francisco Ruiz Massieu, 28 wrze nia 1994 r.). Doda  nale y,
e 21 sierpniu 1994 r. w Meksyku odby y si  wybory prezydenckie (pozycja ta

jest bardzo silna w systemie politycznym tego kraju). �Jedn  z cech ko ca
ka dego sze ciolecia meksyka skiej prezydentury jest powstrzymywanie si
od niepopularnych decyzji ze wzgl du na ich negatywne skutki polityczne dla
przysz ych wyborców.�4 W sytuacji zbli aj cych si  wyborów, utraty kandydata
na prezydenta i zamieszek wewn trznych, rz d zdecydowa  si  równie  zwi k-
szy  wydatki. Przedwyborcze, krótkoterminowe stymulowanie gospodarki
równie  uznawane s  za przyczyn  kryzysu gospodarczego Meksyku

4 B. Liberska, Meksyk po pierwszym roku, �Rzeczpospolita� nr 228, 13 grudnia 1995 r., s. 23.
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w 1995 r. Zbli aj ce si  wybory sprawia y, e rz d by  niezdolny do wprowa-
dzenia reform, które mog yby uzdrowi  sytuacj . Przyj  strategi  oczekiwania.

Rys. 2. Wybrane wska niki makroekonomiczne Meksyku w latach 1992-98
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Uwaga: dla lat 1991, 1993 i 1998 � brak danych (w poni szych ród ach) dotycz cych
stopy bezrobocia.

ród o: oprac. w as. na podst.: World Economic Outlook Database, IMF, May 2001;
International Financial Statistics, IMF, January 2000.

Kolejn  przyczyn  kryzysu by  b d polityki pieni nej, w postaci miliar-
dowej warto ci konwersji jednomiesi cznych obligacji cetes na tesobonos,
indeksowanych wzgl dem dolara. Ta miana struktury zad u enia wewn trzne-
go mia a przenie  ryzyko ewentualnego spadku kursu peso do dolara z inwe-
storów na rz d Meksyku, a wi c mia o zwi kszy  zaufanie do prowadzonej
przez rz d polityki gospodarczej. Poza tym Meksyk boryka  si  z du ym zad u-
eniem zagranicznym (mimo wprowadzeniu w yciu tzw. planu Brady�ego)

i wewn trznym � dla sfinansowania wzrostu wydatków w marcu 1994 r. opro-
centowanie obligacji si gn o a  75%.5 Oczekiwa  wi c, e z czasem pojawi
si  korzystne efekty reform w postaci wzrostu produkcji i eksportu, a tak e
ujawni  si  pozytywne efekty wej cia do NAFTA. Niech  do podejmowania
niepopularnych decyzji gospodarczych przed wyborami szybko okaza a si  by
brzemienna w skutkach.

5 P. Krugman, Wracaj  problemy kryzysu gospodarczego, PWN, Warszawa 2001, s. 73.
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Spada y rezerwy walutowe kraju: z 25 mld dolarów na pocz tku 1994 r.
do ok. 10 mld dolarów na pocz tku grudnia) wskutek wycofywania si  inwesto-
rów, ale tak e przez wymienienie pewnej sumy, dodrukowanych w trakcie
kampanii wyborczej, pesos na dolary.6 Nowy (od 1 grudnia) rz d prezydenta
Ernesto Zedillo stan  przed wyborem: czy dla ratowania finansów pa stwa
podwy szy  stopy procentowe, ale os abi oby to wzrost gospodarczy,
czy zdewaluowa  peso, co uczyniono np. szesna cie miesi cy wcze niej
w Wielkiej Brytanii i sta o si  czynnikiem nap dzaj cym pó niejszy boom go-
spodarczy?

Rz d wybra  drugie rozwi zanie. Jednak e pope nione zosta y przy tym
powa ne b dy, które przekre li y dobry wybór. 20 grudnia przeprowadzono
dewaluacj  peso. Ju  wcze niej tego dnia rozesz y si  pog oski o mo liwo ci
tego kroku, co wywo a o ucieczk  kapita u z kraju. Co wi cej, wkrótce okaza o
si , e nowy minister finansów Jaime Serra Puche �konsultowa � si  przed t
decyzj  na jej temat z wybranymi biznesmenami i sponsorami partii rz dz cej.
Drugim b dem by a skala dewaluacji: niektórzy ekonomi ci (np. Dornbusch)
sugerowali 30-procentow , a rz d zdecydowa  si  jedynie na 15-procentow .
Ponadto 19 grudnia ponownie dosz o do zamieszek w stanie Chiapas.
Dla inwestorów zagranicznych oznacza o to ca kowit  utrat  zaufania do Mek-
syku � w ci gu dwóch dni z kraju wyp yn o ok. 5 mld dolarów. W sytuacji
spadku rezerw walutowych 22 grudnia do poziomu 6 mld dolarów, rz d zmu-
szony zosta  uwolni  (22 XII) kurs peso (rysunek 3). Nie towarzyszy o temu
jednak przedstawienie programu stabilizacyjnego, co nie uspokoi o rynku.
Po znacznym spadku kursu waluty okaza o si , e rz d nie jest w stanie sp a-
ci , rosn cych wraz z deprecjacj  peso, zobowi za  z tytu u tesobonos,
w wysoko ci prawie 30 mld dolarów i 27 grudnia rz d zawiesi  ich notowania.

Rys. 3. Miesi czne zmiany rezerw i kursu walutowego Meksyku w latach
1992-98
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ród o: oprac. w . na podst.: International Financial Statistics, IMF, January 2000.

6 Ibidem, s. 71.
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Pog bi o to panik  na rynku. 3 stycznia zostaje og oszony program eko-
nomiczny, konstruowany przy udziale nowego (od 29 grudnia) ju  ministra
finansów, ale nie uspokoi o to inwestorów, gdy  oceniony zosta  jako zbyt ma o
post powy. W kraju tymczasem utrzymywa y si  wysokie stopy procentowe,
co znacz co zmniejsza o szanse na rozwój.

Dopiero pomoc mi dzynarodowa pomog a uspokoi  sytuacj  i zahamo-
wa  ci g y spadek peso. Wkrótce bowiem zdano sobie spraw , e kryzys
w Meksyku mo e pogorszy  sytuacj  ca ej Ameryki aci skiej,
a w konsekwencji i Stanów Zjednoczonych. Inwestorzy zagraniczni bowiem
traktuj  ten region jako ca o  i spadek zaufania do jego cz ci mo e obj
ca y. Stany Zjednoczone oraz instytucje, w których mia y one wp yw,
31 stycznia nie bez problemów otworzy y dla Meksyku lini  kredytow  w wyso-
ko ci ok. 51 mld dolarów.7 Dzi ki temu uzyskano fundusze na sp at  pierwszej
emisji tesobonos, co mia o nast pi  2 lutego. Bez tego Meksyk musia by po-
nownie og osi  niewyp acalno  (jak w sierpniu 1982 r.), a mia oby to te
wp yw na spadek zaufania do wszystkich krajów rozwijaj cych si .

9 marca 1995 r. rz d og osi  program gospodarczy, którzy zacz  stabili-
zowa  gospodark , ale napraw  rozpocz to z bardzo trudnej pozycji: stopy
procentowe wynosi y ponad 80%, a do tego trzeba by o jeszcze podnie  VAT
z 10 do 15%, ograniczy  wydatki publiczne o 10%. Nie uda o si  w tej sytuacji
unikn  za amania gospodarczego (-6,17%), cho  dzi ki kredytom zagranicz-
nym nie przekszta ci o si  ono w kryzys. Wprowadzenie restrykcyjnej polityki
pieni nej i bud etowej zyska o aprobat  inwestorów, którzy wkrótce zacz li
powraca  do Meksyku. Dzi ki olbrzymiej deprecjacji peso (do ko ca 1995 r.
prawie o po ow ) wzros y dochody z eksportu. Jego warto  wzros a w 1995 r.
o 31%, a importu spad a o 8%. Niemal e zrównowa y o to bilans obrotów
bie cych (z 8% PKB deficytu w 1994 r.). Do ko ca roku spad a inflacja, wzro-
s y rezerwy walutowe, wprowadzono kilka reform pieni nych i strukturalnych.8
W 1996 r. Meksyk odnotowa  ju  spory wzrost PKB (5,15%) i tendencja
ta utrzyma a si , osi gaj c w latach 1996-2000 wzrost o rednio 5,5% PKB.

7 Stany Zjednoczone obieca y 20 mld dolarów, MFW 18 mld a Bank Rozlicze  Mi dzynarodo-
wych � 13 mld dolarów. Problemy zaistnia y w dwóch kwestiach: Europa Zachodnia i Japonia
uzna y, e sprawa Meksyku jest w gestii Stanów Zjednoczonych, jako partnera najbardziej
zainteresowanego tym krajem, a ponadto wyst puj ca opozycja przeciwko powo aniu NAF-
TA, uzyska a argument przeciwko temu krokowi i Kongres nie zgodzi by si  na przyznanie
rodków dla Meksyku. �Na szcz cie okaza o si , e skarb pa stwa Stanów Zjednoczonych

mo e wed ug swego uznania korzysta  z Funduszy Stabilizacji Waluty, b d cego swego ro-
dzaju skarbonk  z pieni dzmi przeznaczonymi na podejmowanie wyj tkowych interwencji na
rynkach walutowych. Intencj  w adzy ustawodawczej, która powo a a do ycia ten fundusz,
by a oczywi cie stabilizacja warto ci dolara, ale odno ny tekst w rzeczywisto ci o tym nie
wspomina . Skarb pa stwa z podziwu godnym zmys em twórczym skorzysta  z tego, aby
ustabilizowa  peso.� Ibidem, s. 76.

8 Zrekonstruowano d ugi zwi zane z tesobonos poprzez zast pienie ich papierami d ugookre-
sowymi, przeprowadzono prywatyzacj , deregulacj . Wskutek ci g ej niepewno ci na rynku
i waha  kursu peso w pa dzierniku i listopadzie, inwestorzy zagraniczni �zmusili� rz d do
dalszego reformowania gospodarki i w efekcie w grudniu zreformowano system zabezpie-
cze  socjalnych.
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2. Efekt �tequila�

Efekt �tequila� (tequila effect) w literaturze oznacza wp yw kryzysu walu-
towego w Meksyku w grudniu 1994 r. na inne kraje wiata, w tym zw aszcza
Ameryki aci skiej, a szczególnie Argentyn  i Brazyli . Co jest w tym szcze-
gólnie interesuj ce i przez co zjawisko to zyska o swoj  oddzieln  nazw ,
to e kryzys przeniós  si  nie przez sfer  realn , ani równie  nie przez bezpo-
rednie zwi zki kapita owe, ale przez postrzeganie inwestorów mi dzynarodo-

wych gospodarki Argentyny jako podobnej do meksyka skiej, a wi c podobnie
zagro onej wyst pieniem kryzysu walutowego. Zauwa y  jednak nale y, e
kryzysy finansowe w wyniku efektu �tequila� wyst powa y jedynie w tych kra-
jach, które mia y s abe fundamenty (nadwarto ciowy realny kurs walutowy,
boom kredytowy oraz niskie rezerwy w stosunku do krótkoterminowych zobo-
wi za  banku centralnego) i niski wspó czynnik rezerw zagranicznych do M2.9

Jak to ju  by o wspomniane, na pocz tku lat 90. Argentynie uda o si
powróci  do szybkiego tempa rozwoju gospodarczego. Dzi ki reformie walu-
towej, w trakcie której zast piono australa przez peso sztywno zwi zane
z dolarem w stosunku 1:1, przy pokryciu wszystkich peso w obiegu przez
dolarowe rezerwy walutowe, inflacj  zbito niemal do zera i odzyskano zaufanie
inwestorów zagranicznych. Wydawa o si , e peso jest walut  bezpieczn .

Rys. 4. Wybrane wska niki makroekonomiczne Argentyny w latach
1992-98
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9 J. Sachs, A. Tornell, A. Velasco, Financial Crises in Emerging Markets: the Lessons
from 1995, �NBER Working Paper� No. 5576, May 1998, s. 5, 28.
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Uwaga: dla lat 1997-98 � brak danych w poni szych ród ach dotycz cych stopy bezrobocia.
ród o: oprac. w . na podst.: World Economic Outlook Database, IMF, May 2001; International

Financial Statistics, IMF, January 2000.

20 grudnia 1994 r. zdewaluowano peso meksyka skie, a zaraz pó niej
rozpocz  si  równie  odp yw dolarów z Argentyny. Inwestorzy zagraniczni
nabrali przekonania, e równie  w Argentynie mo e doj  do dewaluacji, wi c
masowo zamieniali peso na dolary. Równie  ludno  podda a si  sytuacji
paniki na rynku i rozpocz a wyzbywania si  peso. Bank centralny móg by
teoretycznie dodrukowa  pieni dz krajowy, by zapobiec krachowi systemu
bankowego, w którym gwa townie kurczy y si  zasoby walutowe, ale nie móg
tego zrobi  ze wzgl du na utrzymywanie pe nego pokrycia waluty narodowej
dolarem, a wi c konieczne by oby pozyskanie dolarów, a sytuacja na rynku
by a wr cz odwrotna. Rozwi zanie, które mia o gwarantowa  bezpiecze stwo
waluty krajowej okaza o si  w sytuacji kryzysowej � zagro eniem. Bank cen-
tralny dla bronienia waluty interweniowa , np. 28 grudnia sprzeda  rezerwy
o wysoko ci 353 mln dolarów (co by o najwi ksz  kwot  od czasu ustanowie-
nia izby walutowej � ang. currency board). W trzy miesi ce po dewaluacji
meksyka skiego peso Argentyna sprzeda a jedn  trzeci  swoich rezerw.

Zawirowania na rynku walutowym przenios y si  na gie d , której indeks
(Merval) zacz  gwa townie spada  � mi dzy 19 grudnia a 8 marca o po ow .
Banki, szczególnie lokalne, zacz y gwa townie traci  swoj  p ynno , a oko o
25% z nich do ko ca 1995 r. upad o. Natomiast banki zagraniczne dzia aj ce
w Argentynie odnotowa y wzrost depozytów. Bank centralny dla ratowania
sytuacji zmniejszy  rezerw  obowi zkow  od depozytów. Utworzono te  dwa
fundusze powiernicze, dla prywatyzacji banków prowincjonalnych i drugi � dla
restrukturyzacji banków prywatnych oraz stworzono system ubezpiecze  de-
pozytów, maj cy gwarantowa  depozyty w peso i w dolarach. Oczywi cie
podwy szono równie  stopy procentowe. Proces ten rozpocz  si  w czwartym
tygodniu lutego, a w czwartym tygodniu marca stopy oprocentowania depozy-
tów terminowych osi gn y maksymalny poziom 20,6% i by o to o 10,8 pkt.
proc. wi cej ni  przed kryzysem.10 Pó niej stopy mala y i ju  w po owie roku

10 A. Babicka, L. Wódkowski, Polityka gospodarcza Argentyny w obliczu kryzysów gospodar-
czych ko ca XX wieku a polityka gospodarcza Polski, �Studia i Prace Kolegium Zarz dzania
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powróci y do poziomu przed kryzysem. Udzielono równie  pomocy zagranicz-
nej � np. Bank wiatowy udzieli  kredytu w wysoko ci 18 mld dolarów.

Za amanie gospodarcze nie by o tak g bokie, jak w przypadku Meksyku.
PKB spad  o 2,84% w 1995 r., ale w kolejnym prawie powróci  do poprzedniego
tempa wzrostu (5,53% w 1996 r.). Produkcja przemys owa w 1995 r. zmala a
nieznacznie. Bezrobocie wzros o a  do 15,9%, z poziomu 11,7% w 1994 r., a
w kolejnym roku wynios o jeszcze wi cej (16,3%), a wi c skutki kryzysu nie
zosta y do ko ca zniwelowane. Jednak e uda o si  zachowa  do  solidne, jak
na Argentyn , fundamenty gospodarki, których wzmacnianie zosta o rozpo-
cz to na pocz tku lat 90. Inflacja pozosta a na bardzo niskim poziomie � od
1996 r. poni ej 1% rocznie (w 1999 r. wyst pi a nawet deflacja). Dzia o si  tak
dzi ki utrzymywaniu stóp procentowych na do  wysokim poziomie oraz
sztywnego kursu peso do dolara.

Je li chodzi o ocen  polityki gospodarczej w okresie kryzysu to nale y
stwierdzi , e przynios a ona pozytywne efekty. Potwierdzaj  to równie  bada-
nia, które wykaza y, e argenty skie rynki kapita owe znalaz y si  w lepszej
sytuacji, ni  gdyby nie podj to adnej, aktywnej polityki. Sprawdzono równie ,
które z og oszonych dzia a  w sferze polityki mia o najbardziej pozytywny
wp yw na rynki kapita owe. Okaza o si , e og oszenie porozumienia z MFW
(10 marca 1995 r., przyznano po yczk  w wysoko ci 7 mld dolarów), które
zosta o pozytywnie ocenione w d u szej perspektywie, cho  w krótszej � ozna-
cza o to zacie nienie kredytu (wzros y stopy procentowe; rRys. 4).11

Efekt �tequili� mo na zobrazowa  na wykresie pokazuj cym poziomy
kursu walutowego Meksyku i wielko ci rezerw walutowych Argentyny
(Rys. 5).
Rys. 5. Miesi czne zmiany kursu walutowego Meksyku i rezerw

walutowych w Argentynie w latach 1993-97
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ród o: oprac. w . na podst.: International Financial Statistics, IMF, January 2000.

i Finansów SGH� z. 19/2001, s. 140.
11 E. Ganapolsky, S. Schmukler, The Impact of Policy Announcements and News on Capital

Markets: Crisis Management in Argentina during the Tequila Effect, World Bank, Washing-
ton 1997.
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Doskonale mo na zauwa y  na prze omie 1994 i 1995 r. wzrost kursu
walutowego meksyka skiego peso w grudniu 1994 r. i spadek rezerw waluto-
wych Argentyny (nie poprzedzony tak  tendencj , w przeciwie stwie do Mek-
syku � Rys. 3) od stycznia 1995 r. Obie te przeciwstawne tendencje zako -
czy y si  w tym samym okresie � w marcu. Spostrze enia te zosta y zweryfi-
kowane przez obliczenia.

Wzi ty zosta  okres od stycznia 1991 r. do grudnia 1998 r. (w sumie 96
obserwacji). Wspó czynnik korelacji by  wysoki i wyniós  0,817 w przypadku
kursu branego na koniec okresu oraz 0,813 w przypadku kursu redniego
z danego okresu i by  oczywi cie istotny statystycznie (nawet na poziomie 0,1).
A wi c wyst powa o dodatnie podobie stwo, co oznacza  powinno, e wraz
ze wzrostem jednej warto ci ro nie równie  druga.12 Na podstawie wcze niej-
szej analizy kryzysu i poj cia efektu �tequila� mo na sugerowa  wyst powanie
zwi zku przyczynowo-skutkowego pomi dzy zmiennymi, ale oczywi cie
o charakterze po rednim. eby dok adniej to prze ledzi  nale y sprawdzi ,
czy podobie stwo w przebiegu zmiennych jest równie du e w ró nych pod-
okresach, w tym w okresie kryzysu.

Do  wysoka warto  podobie stwa pomi dzy poziomem kursu waluto-
wego a poziomem rezerw utrzymywa a si  zarówno przed kryzysem, w okresie
od stycznia 1991 r. do czerwca 1994 r. (42 okresy) � wspó czynnik korelacji
osi gn  istotn  warto  0,76, jak i po kryzysie (od lipca 1995 r. do grudnia
1998 r. � 42 okresy), kiedy równie  osi gn  istotn  warto  0,86. Zauwa y
nale y, e warto  ta wzros a po kryzysie.13 Natomiast w okresie bezpo rednio
zwi zanym z kryzysem walutowym w Meksyku, od lipca 1994 r. do czerwca
1995 r. (12 okresów), wspó czynnik korelacji wyniós 0,9, co ponownie by o
warto ci  istotn  statystycznie na poziomie 0,1% (lecz si  tego zwi zku nale-
y uzna  za s absz  ni  poprzednio, ze wzgl du na mniejsz  liczb  obserwa-

cji).
Dok adniejsze obliczenia wskaza y, e ju  bezpo rednio przed wyst pie-

niem kryzysu walutowego w Meksyku mo na by o zauwa y  ujemny zwi zek
pomi dzy zmiennymi: w okresie grudzie  1993 r. � listopad 1994 r. wspó czyn-
nik korelacji wyniós 0,64 i by  istotny na poziomie 5%. Mo e to prowadzi  do
wniosku, e jeszcze przed kryzysem walutowym w Meksyku, mala a warto
rezerw Argentyny, wskutek zmiany kursu peso meksyka skiego, a wi c niektó-
rzy inwestorzy mogli ju  wcze niej przewidzie  przysz e wydarzenia na pod-
stawie tak ma o zmiennego czynnika, jakim by  kurs walutowy peso meksyka -
skiego i zareagowa  poprzez wycofywanie swojego kapita u z Argentyny.14

12 Mo e to by  t umaczone jednak wyst powaniem niezale nych od siebie tendencji: do wzro-
stu rezerw walutowych i ich spadku w 1995 r. w Argentynie oraz do dewaluacji i deprecjacji
peso meksyka skiego po uwolnieniu jego kursu. Obie te zmienne kszta towane s  w du ej
mierze przez czynniki wewn trzne. Jednak e obliczenia wykaza y podobie stwo mi dzy po-
ziomem obu zmiennych.

13 W ten sposób, cho  nie jest to sposób bezpo redni (nale a oby wtedy oblicza  korelacj
pomi dzy par  kursów walut i par  rezerw) mo na by zmierzy  integracj  obu gospodarek.

14 Cho  zmiany kursu peso by y jeszcze do  nieznaczne: od 3,11 peso za dolara w okresie
grudzie  1993 r. � luty 1994 r., do 3,44 w listopadzie 1994 r. (warto ci rednie dla danego
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Kolejne obliczenia doprowadzi y do wniosku, e okresem, dla którego tak
bardzo zmieniony zosta  kierunek zale no ci (z dodatniego na ujemny),
by  grudzie  1994 r. (wszystkie wspó czynniki korelacji obliczone przy przyj ciu
okresu o d ugo ci 12 jednostek zawieraj ce dane z tego okresu przyjmowa y
warto  ujemn ).

Jak wi c widzimy, jednym z przejawów tequila effect móg  by  wp yw
kursu walutowego jednego kraju na stan rezerw dewizowych innego, nie zwi -
zanego z nim handlowo ani kapita owo w taki sposób, by przez te kana y prze-
nie  impulsy kryzysowe. Zaliczanie przez inwestorów dwóch krajów do jednej
grupy mo e by  wa niejsze.

Jednym ze zjawisk, które pojawiaj  si  pomi dzy integruj cymi si  go-
spodarkami, jest wspó zale no . Mo e by  ona mierzona � jak wcze niej�
wspó czynnikami korelacji. Mo na u y  do tego danych w postaci PKB b d
odchyle  od jego trendu, ale te  czynione by y próby jego rozbicia na kompo-
nenty sektorowe: rolnictwo, przemys  i us ugi i badanie wspó zale no ci po-
mi dzy nimi. Okaza o si , e w latach 1970-94 ich �wspó ruchy� by y do  silne
w Europie Zachodniej (analizie poddano jedynie sze  krajów: Austria, Belgia,
Francja, Niemcy, W ochy, Hiszpania) i Azji Wschodniej (7 krajów), a w Amery-
ce aci skiej (13 krajów) w wi kszym stopniu o ich przebiegu decydowa y
czynniki specyficzne dla danego kraju. Oznacza to, e w Ameryce aci skiej
transmisja czynników zewn trznych jest bardziej prawdopodobna do pojedyn-
czych krajów, a w Azji i Europie do ca ego regionu.15 Zdaniem autora t uma-
czy  to mo e, dlaczego tequila effect nie obj  wszystkich krajów Ameryki

aci skiej, natomiast kryzys walutowy w Tajlandii w sierpniu 1997 r. rozprze-
strzeni  si  na ca y region Azji Wschodniej.
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