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Cyniczny tropiciel
James Chanos,
Kynikos Associates LP

„Sprzedaĝ krótka to nie proces karny. Tu niczego nie trzeba dowodziÊ
ponad uzasadnionÈ wÈtpliwoĂÊ. Wystarczy, ĝe dowodów za jest wiÚcej
niĝ przeciw”.
— James Chanos w wywiadzie z lutego 2011 roku
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W

aferze z Enronem pozostaïo jeszcze sporo do powiedzenia i wyjaĂnienia” —
z powagÈ w gïosie stwierdza Jim Chanos. Jest lutowe popoïudnie, a my siedzimy w jego gabinecie. Chanos szpera w pamiÚci w poszukiwaniu szczegóïów, ja zaĂ obserwujÚ, jak Madison Avenue zasypuje Ănieg. Mój rozmówca jest wyraěnie
opalony, wïaĂnie wróciï z Miami. Ma faliste jasnobrÈzowe wïosy i nosi okulary. WidaÊ, ĝe
czuje siÚ komfortowo w swoim granatowym garniturze i przy wielkim okrÈgïym biurku
z kasztanowca. PiÚÊdziesiÚcioczteroletni szef funduszu Kynikos Associates LP jako pierwszy
wyĂledziï szokujÈcy skandal ksiÚgowy po tym, jak jego znajomy zwróciï jego uwagÚ na
pewien artykuï w „Wall Street Journalu” z wrzeĂnia 2000 roku.
Autorem tekstu byï Jonathan Weil. Opisywaï on praktyki ksiÚgowe stosowane przez
spóïki energetyczne. Weil ustaliï, ĝe „duĝa czÚĂÊ ostatnich zysków tych firm tak naprawdÚ
miaïa postaÊ niezrealizowanych dochodów niepieniÚĝnych”.
„Gdy tylko przeczytaïem tamten artykuï, od razu siÚgnÈïem po sprawozdania finansowe firm Dynergy, Enron, Reliant i Mirant. Bïyskawicznie wyciÈgnÈïem wniosek, ĝe najgorsza sytuacja panowaïa w spóïce, która byïa przy okazji najmroczniejsza, czyli w Enronie”
— mówi Chanos. Dlatego teĝ zaczÈï od kwartalnych i rocznych sprawozdañ finansowych
wïaĂnie tej spóïki.
„PamiÚtam, ĝe w okresie dziewiÚciu miesiÚcy wyniki Enronu siÚ pogorszyïy — mówi
Chanos. — PrzyglÈdaliĂmy siÚ sprzedaĝy na podstawie poufnych informacji. Chodziïo o to,
ĝe Ken Lay i inni przedstawiciele najwyĝszego kierownictwa sprzedali akcje warte miliony
dolarów tuĝ przed implozjÈ spóïki. WyciÈgnÚliĂmy z tego wniosek, ĝe kierownictwo firmy
samo przyznaje, ĝe Enron jest czarnÈ dziurÈ. Nie umieliĂmy stwierdziÊ, na czym spóïka zarabia, a ponadto uzyskiwany przez niÈ zwrot z kapitaïu byï bardzo maïy”. 80% generowanych
zysków firma przeznaczaïa na handel energiÈ, a za dostÚp do kapitaïu liczyïa sobie 10%, co
wydaïo siÚ Chanosowi bardzo wysokÈ cenÈ. „Im bardziej siÚ temu wszystkiemu przyglÈdaïem
— mówi — tym bardziej traciïo to sens. W jaki sposób firma mogïa generowaÊ 7-procentowy
zwrot z kapitaïu, skoro koszt tego kapitaïu przekraczaï 10%?”. Stopniowo okazywaïo siÚ,
ĝe Enron stosowaï wiele róĝnych sztuczek. „Jeden z partnerów zasugerowaï wtedy, ĝe Enron
jest w istocie »funduszem hedgingowym w przebraniu«, a przy tym funduszem raczej sïabym — wspomina Chanos. — Inwestorzy chyba oszaleli, ĝe pïacili za akcje tej spóïki szeĂciokrotnoĂÊ jej wartoĂci ksiÚgowej”.
Jedna ze sztuczek stosowanych przez Enron polegaïa na ksiÚgowaniu przyszïych kontraktów na dostawÚ gazu ziemnego jako papierów wartoĂciowych. Wykorzystali w ten
sposób zasadÚ rachunkowÈ uznawania przychodu w chwili sprzedaĝy, która pozwala firmom szacowaÊ przyszïÈ rentownoĂÊ transakcji zawartej w dniu dzisiejszym, a nastÚpnie zaksiÚgowaÊ w dniu dzisiejszym zysk wyliczony na podstawie wartoĂci bieĝÈcej szacowanych
przyszïych zysków. Enron bezzwïocznie ksiÚgowaï wszystkie oczekiwane „zyski” z kontraktów na dostawy gazu jako zyski wïaĂciwe. Nie istniaï ĝaden rynek obrotu tego rodzaju
kontraktami na dostawy paliw, Enron wyceniaï je wiÚc z wykorzystaniem bardzo agresywnych modeli opartych na niezwykle korzystnych zaïoĝeniach, które nigdzie nie zostaïy
ujawnione. Jak stwierdza Chanos, Enron uzaleĝniï siÚ od ksiÚgowania zysków w momencie sprzedaĝy. Doszïo do tego, ĝe firma przyjmowaïa coraz wiÚksze zamówienia. W ten
sposób sztucznie pompowaïa swoje przychody, co wyjaĂnia, jakim sposobem w tak krótkim czasie doïÈczyïa do Ăcisïej czoïówki tworzonej przez ExxonMobil, Walmart, IBM i inne
spóïki, których roczne przychody przekraczajÈ 100 miliardów dolarów.
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Enron stosowaï równieĝ skomplikowane i wÈtpliwe sztuczki w zwiÈzku z handlem
energiÈ, takie jak na przykïad „gwiazda Ămierci”. W ramach tego zabiegu energia byïa najpierw kierowana do „zapchanych” linii, a nastÚpnie przekierowywana na mniej obciÈĝone
linie. Opïatami za przekierowywanie energii spóïka obciÈĝaïa stan Kalifornia.
Kolejna sztuczka: Enron utworzyï ponad 4 tysiÈce pozabilansowych spóïek partnerskich,
nadajÈc im status jednostek specjalnego przeznaczenia (SPE, od ang. special purpose entity).
Miaïy one posïuĝyÊ do ukrywania olbrzymich strat i dïugów przed inwestorami, a jednoczeĂnie wzbogacaÊ przedstawicieli najwyĝszego kierownictwa. Byï to wybieg, w którym nie zorientowaï siÚ nawet sam zarzÈd Enronu, nie zorientowali siÚ w nim równieĝ analitycy i inwestorzy. „Wielokrotnie czytaliĂmy przypisy do sprawozdañ finansowych Enronu, w których
opisane byïy te transakcje, ale nie umieliĂmy zrozumieÊ, jaki wpïyw majÈ one na ogólnÈ
kondycjÚ finansowÈ spóïki — przyznaje Chanos. — OdnosiliĂmy wraĝenie, ĝe Enron po
kawaïku wyprzedawaï siÚ samemu sobie”. Co najmniej 3% kapitaïu SPE znajdowaïo siÚ w posiadaniu podmiotów innych niĝ Enron, spóïka nie musiaïa wiÚc konsolidowaÊ ich zobowiÈzañ
w ramach swojego bilansu. Ukrywaïa zïe transakcje, sprzedajÈc te „aktywa” spóïkom i przyrzekajÈc pokryÊ ewentualne straty akcjami Enronu. SPE pomagaïy Enronowi zmniejszaÊ
naleĝnoĂci podatkowe oraz sztucznie pompowaÊ przychody, zyski i rating kredytowy.
Przez caïy czas Enron naruszaï zasadÚ wspóïmiernoĂci sformuïowanÈ w ramach powszechnie przyjÚtych zasad rachunkowoĂci (GAAP, od ang. Generally Accepted Accounting
Principles). Zasada ta gïosi, ĝe koszty naleĝy ksiÚgowaÊ w tym samym okresie rozliczeniowym,
w którym sÈ ksiÚgowane zwiÈzane z nimi przychody. Enron sprzedawaï swoje aktywa
energetyczne ze stratÈ, a nastÚpnie upychaï je w kategorii dziaïañ zaniechanych — przynajmniej na chwilÚ. Zdaniem Chanosa to najlepszy dowód na to, jak wielkÈ swobodÚ zostawiajÈ GAAP nieuczciwym menedĝerom, którzy mogÈ celowo wprowadzaÊ inwestorów
w bïÈd zamiast ich informowaÊ (fakt ten podkreĂliï w swoim felietonie opublikowanym
w 2006 roku w „Wall Street Journalu”, w którym napisaï: „PracujÚ na Wall Street od 25 lat
i nie przypominam sobie ani jednego duĝego oszustwa finansowego, które nie byïoby
zgodne ze standardami zawartymi w GAAP!”).
JakiĂ rok póěniej firma sprzedawaïa te same aktywa, wiÚc mogïa je odpisaÊ. Caïy trick
polegaï jednak na tym, ĝe gdy firma sprzedawaïa te aktywa z zyskiem, przekazywaïa go
dziaïowi bankowoĂci inwestycyjnej i ksiÚgowaïa jako zysk operacyjny. „Transakcje sfinalizowane z zyskiem zawsze byïy ksiÚgowane jako zysk operacyjny, a transakcje, które wygenerowaïy straty, zaliczano do dziaïañ zaniechanych. Juĝ po kilku tygodniach byïo wiadomo,
ĝe coĂ tu jest nie tak, nikt nie podejrzewaï jednak, ĝe jest to oszustwo na tak wielkÈ skalÚ”
— wspomina Chanos. Swoim analitykom wyznaczyï pewnÈ ogólnÈ zasadÚ: jeĂli po trzykrotnym zapoznaniu siÚ z rocznymi sprawozdaniami finansowymi danej spóïki nie potrafiÈ siÚ
zorientowaÊ, o co chodzi w tych dokumentach, powinni zaïoĝyÊ takiej spóïce teczkÚ. Inwestorom stawiajÈcym na wzrost wartoĂci akcji radzi natomiast coĂ innego: od takich spóïek
powinni uciekaÊ jak najdalej.
Szef Kynikos wspomina, ĝe poczÈtkowo doszedï do wniosku, iĝ Enron dopuszcza siÚ tylko
zawyĝania zysków, co byïo bardziej powszechnym naduĝyciem. Od pierwszego kwartaïu
1998 roku, czyli przez szesnaĂcie kolejnych kwartaïów, Enronowi ani razu siÚ nie zdarzyïo,
aby uzyskaï wyniki poniĝej szacunków analityków albo chociaĝ pokrywajÈce siÚ z nimi. Byï
to jeden z sygnaïów ostrzegawczych. Kolejnym (a byïo ich jeszcze wiele) byï gwaïtowny
wzrost przychodów ze sprzedaĝy w okresie od 1995 do 2000 roku, przy wzroĂcie zysków,
który w najlepszym razie moĝna by nazwaÊ anemicznym.
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Chanos zrozumiaï, ĝe coĂ jest powaĝnie nie tak, gdy 14 sierpnia 2001 roku ze stanowiska
zrezygnowaï Jeffrey Skilling, prezes Enronu. Jako przyczynÚ podaï powody osobiste. To
byïo bardzo zastanawiajÈce, ĝe Skilling, architekt caïego tego przedsiÚwziÚcia, tak nagle po
prostu siÚ spakowaï i odszedï. W jednym z artykuïów w „Wall Street Journalu” Chanos wyczytaï, ĝe Skilling przyznaï, iĝ jednym z czynników skïaniajÈcych go do tej decyzji byïa spadajÈca cena akcji Enronu. Chanos nie mógï zrozumieÊ, dlaczego dyrektor generalny tak duĝej
firmy postanawia otworzyÊ spadochron tylko dlatego, ĝe ceny akcji malejÈ. „W takich sytuacjach wiÚkszoĂÊ dyrektorów generalnych kurczowo trzyma siÚ stoïka” — stwierdza.
W tym momencie fundusz Kynikos zwiÚkszyï swojÈ pozycjÚ. „SzeĂÊ tygodni póěniej
ustaliliĂmy, ĝe spóïka wykorzystywaïa cenÚ akcji jako mechanizm zabezpieczajÈcy dla
wszystkich funduszów zagranicznych, które robiïy interesy z funduszem Raptor”. Enron
przyrzekï inwestorom, ĝe jeĂli stracÈ na kupowanych od firmy transakcjach, strata ta zostanie
im zwrócona w formie dodatkowych akcji spóïki. Problem w tym, ĝe spóïka nie poinformowaïa o tym nikogo innego. Nawet akcjonariusze Enronu nie wiedzieli, ĝe spóïka ma
zamiar emitowaÊ nowe akcje o wartoĂci wielu miliardów dolarów. „WïaĂnie wtedy zrozumieliĂmy, zrozumiaï to zresztÈ caïy Ăwiat, ĝe Enron musi upaĂÊ” — stwierdza Chanos.
16 paědziernika 2001 roku pojawiïy siÚ pierwsze publiczne sygnaïy ĂwiadczÈce o problemach. To wïaĂnie wtedy Enron poinformowaï o olbrzymiej stracie w trzecim kwartale, wynoszÈcej 618 milionów dolarów. Od tego momentu byïo juĝ tylko gorzej, na Ăwiatïo dziennie
wychodziïy bowiem kolejne rewelacje opisujÈce skalÚ i stopieñ skomplikowania naduĝyÊ,
których dopuĂciïa siÚ spóïka.
Enron nie byï jedynÈ firmÈ, której w 2001 roku Chanos przyglÈdaï siÚ pod kÈtem potencjalnych oszustw ksiÚgowych. Jego uwagÚ przykuïa równieĝ spóïka Tyco, gigant z siedzibÈ
na Bermudach, który dziaïaï w ponad stu krajach i produkowaï dosïownie wszystko — od
artykuïów medycznych aĝ po podzespoïy elektroniczne. Swego czasu spóïka byïa warta
wiÚcej niĝ AT&T czy Morgan Stanley, jednak wynagrodzenia i transakcje z podmiotami
powiÈzanymi spowodowaïy, ĝe staïa siÚ prawdziwÈ dojnÈ krowÈ dla przedstawicieli wïasnego kierownictwa. WewnÚtrzne Ăledztwo wykazaïo póěniej ekscesy, których dopuszczali
siÚ ówczesny prezes L. Dennis Kozlowski i inni przedstawiciele najwyĝszego kierownictwa. Naduĝycia zaczynaïy siÚ na umarzaniu kredytów idÈcych w dziesiÈtki milionów dolarów, a koñczyïy na takich pereïkach, jak stojak na parasole w ksztaïcie psa za 15 tysiÚcy
dolarów, zasïonka prysznicowa za 6 tysiÚcy dolarów czy impreza urodzinowa na Sardynii
za 2 miliony dolarów. Spóïka manipulowaïa przy zyskach i przepïywach gotówkowych,
stosujÈc róĝne podstÚpy: ksiÚgowaïa lewe przychody, bawiïa siÚ przepïywami Ărodków
pieniÚĝnych za pomocÈ przejÚÊ i zbyÊ, ukrywaïa teĝ koszty i straty. Tyco seryjnie przejmowaïo inne firmy. W latach 1999 – 2002 przejÚïo ponad 700 innych spóïek. Prosiïo takie firmy, aby przed datÈ przejÚcia tïumiïy swoje wyniki. Gdy przejÚcie zostaïo sfinalizowane,
przychody przejÚtej jednostki nagle strzelaïy w górÚ.
Chanos wziÈï Tyco na cel juĝ w 1999 roku, jednak na potwierdzenie swoich podejrzeñ
musiaï czekaÊ caïe trzy lata. Zastanawiaï siÚ na przykïad, jak Tyco usprawiedliwiaïo takie
ksiÚgowanie odpisów wartoĂci firmy, aby rozkïadaÊ je na caïe dziesiÚciolecia i w ten sposób
minimalizowaÊ ich wysokoĂÊ, by nie poĝeraïy zysków. Chanos uznaï, ĝe to klasyczny przypadek strategii nazywanej spring loadingiem: przed finalizacjÈ transakcji firmÚ przejmowanÈ przedstawiano w gorszym Ăwietle, aby wyglÈdaïa na sïabszÈ, niĝ byïa w rzeczywistoĂci. Po sfinalizowaniu transakcji „wzrost, rentownoĂÊ i przepïywy gotówkowe nowej
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jednostki wyglÈdaïy na lepsze, niĝ gdyby nie stosowano spring loadingu”, jak stwierdziï
wówczas sam Chanos. Innymi sïowy: Tyco zaniĝaïo wartoĂÊ aktywów materialnych, a zawyĝaïo wartoĂÊ firmy, czyli nadwyĝkÚ nad wartoĂciÈ godziwÈ aktywów netto. Podmiot
przejmujÈcy moĝe w dokumentach finansowych zaliczyÊ wartoĂÊ firmy do aktywów, choÊ
oczywiĂcie do aktywów niematerialnych. Tyco zaliczaïo jako wartoĂÊ firmy niemal caïÈ cenÚ nabycia. W latach 2002 – 2005 wydaïo na przejÚcia 30 miliardów dolarów i wykreowaïo
taki sam wzrost wartoĂci firmy. NastÚpnie zgodnie z zasadami rachunkowoĂci odpisywaïo
tÚ wartoĂÊ firmy, zawyĝajÈc zyski poprzez zmniejszenie kosztów. Aby dodatkowo zawyĝyÊ zysk, sprzedawaïo aktywa o wartoĂci zaniĝonej w trakcie przejÚcia. W 2002 roku Chanos nieco ironicznie powiedziaï Floydowi Norrisowi, felietoniĂcie „New York Timesa”: „Ci
faceci mieli dopuĂciÊ siÚ okradania spóïki na olbrzymiÈ skalÚ, nie oznacza to jednak, ĝe
zawyĝyli zyski i przepïywy gotówkowe albo ĝe w jakikolwiek inny sposób manipulowali
przy sprawozdaniach finansowych”.
„W Tyco w grÚ wchodziïo znacznie wiÚcej czynników niĝ w Enronie — wspomina
Chanos. — Stosowane tam sztuczki ksiÚgowe byïy znacznie bardziej pomysïowe i kreatywne”.
Chanos zajÈï duĝÈ pozycjÚ na tej spóïce. Uwaĝaï, ĝe caïa ta sytuacja znakomicie wpisuje
siÚ w teoriÚ Malcolma Gladwella o „finansowych zagadkach” i „finansowych tajemnicach”.
„Tajemnice charakteryzujÈ siÚ tym, ĝe nie ma w nich ĝadnych wskazówek, których moĝna
by szukaÊ. W przypadku zagadek takie wskazówki moĝna znaleěÊ — wyjaĂnia Chanos. —
W obu przypadkach, Enronu i Tyco, brakowaïo waĝnych informacji. W Enronie ostatecznym dowodem okazaï siÚ przekrÚt z emisjÈ akcji. W Tyco moĝna byïo zaobserwowaÊ niewytïumaczalne anomalie w bilansie, a wszystkie interesujÈce informacje moĝna byïo znaleěÊ
w przypisach. Na kilka miesiÚcy przed przejÚciem Tyco nie przedstawiaïo sprawozdañ finansowych podmiotów przejmowanych, a w dniu finalizacji przejÚcia nie przedstawiaïo
skonsolidowanego bilansu. Dopóki jednak Kozlowski nie odszedï ze stanowiska i caïa strategia przejÚÊ nie obróciïa siÚ przeciw spóïce, brakowaïo dowodów. Dopiero póěniej spóïka
runÚïa pod wïasnym ciÚĝarem”.

Skąd ten cynizm?
Chanos zaïoĝyï fundusz Kynikos w 1985 roku (nazwa ta miaïa nawiÈzywaÊ do cyników ze
staroĝytnej Grecji). Byïo to piÚÊ lat po ukoñczeniu studiów na Uniwersytecie Yale, gdzie
Chanos odebraï dyplom z ekonomii. Dorastaï w przekonaniu, ĝe chciaïby byÊ lekarzem, jednak
los przygotowaï dla niego inne plany. Na sprzedaĝ krótkÈ natknÈï siÚ przez przypadek.
Pracowaï wówczas w Chicago jako analityk w firmie Gilford Securities. Latem 1982 roku
przygotowaï swój pierwszy raport na temat spóïki. Chodziïo o Baldwin-United Corporation,
producenta pianin, który zmieniï profil dziaïalnoĂci na usïugi finansowe. Chanos ustaliï,
ĝe spóïka miaïa spore zadïuĝenie i ĝe stosowaïa „doĂÊ liberalne praktyki ksiÚgowe”. Byï to
sygnaï ostrzegawczy, który miaï jeszcze wielokrotnie pojawiaÊ siÚ w jego poszukiwaniach
okazji inwestycyjnych. Gdy Chanos opracowaï swój pierwszy raport, akcje spóïki kosztowaïy 24 dolary, potem ich cena wzrosïa w okolice 50 dolarów, jednak katastrofa byïa nieunikniona. Cena akcji runÚïa na poczÈtku 1983 roku, a wszystkie zaïoĝenia raportu Chanosa
sprawdziïy siÚ co do joty. We wrzeĂniu 1983 roku akcje Baldwin-United Corporation kosztowaïy 3 dolary.
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Po jakimĂ czasie zgïosili siÚ do niego Michael Steinhardt i George Soros, legendy branĝy inwestycyjnej. Obaj chcieli wiedzieÊ, jakie inne pomysïy ma Chanos na zajmowanie
pozycji krótkich. Chanos potrafiï dostrzec dobre okazje i nie obawiaï siÚ obstawaÊ przy
tym, co uznawaï za sïuszne. „Wiedziaïem, jakie trudnoĂci wiÈĝÈ siÚ z zajmowaniem pozycji
krótkiej, ale nie martwiïo mnie to szczególnie nawet wtedy, gdy ceny akcji rosïy. Po prostu
wiedziaïem, ĝe mam racjÚ” — mówi Chanos. Niewielu analityków opanowaïo wówczas ten
rodzaj transakcji w takim stopniu jak on, dlatego teĝ postanowiï kuÊ ĝelazo póki gorÈce.
UĂwiadomiï sobie, ĝe inni byliby gotowi pïaciÊ za oficjalne opracowania, oczywiĂcie dobrze
udokumentowane i rzetelnie wykonane, na temat problemów w spóïkach z listy Fortune 500.
Dlatego przeniósï siÚ do Nowego Jorku, aby poszerzyÊ kontakty. Zatrudniï siÚ w Atlantic
Capital, jednostce naleĝÈcej do Deutsche Banku. Szybko ĂciÈgnÈï do siebie takich klientów
jak Fidelity Investments czy Dreyfus Corporation. Póěniej odszedï z Atlantic Capital po tym,
jak rozzïoĂciï swoich szefów z Niemiec. DoĂÊ naiwnie pozwoliï siÚ zacytowaÊ dziennikarzowi
„Wall Street Journala”, a potem jego sïowa ukazaïy siÚ w pewnym bezsensownym artykule.
Jego autor, Dean Rotbart, przedstawiaï inwestorów zajmujÈcych pozycje krótkie jako zïych
spekulantów, specjalizujÈcych siÚ w „obniĝaniu cen akcji zagroĝonych spóïek za pomocÈ samych pomówieñ”. W tekĂcie znalazïo siÚ równieĝ nastÚpujÈce zdanie: „Ludzie ci opierajÈ siÚ
na faktach, gdy tylko majÈ do nich dostÚp, jednak w celu zbicia ceny akcji nie zawahajÈ siÚ
przed uĝyciem insynuacji, sfabrykowanych danych, a nawet oszustwa”.
W wieku 27 lat Chanos uznaï, ĝe najwyĝszy czas zaczÈÊ pracowaÊ na wïasny rachunek.
Pozyskaï wsparcie dwóch inwestorów venture capital, którzy powierzyli mu zadanie zarzÈdzania portfelem zïoĝonym z pozycji krótkich w imieniu pewnej zamoĝnej rodziny.
Byïa to stosunkowo nowa nisza rynkowa, dlatego teĝ dziaïalnoĂÊ ta byïa caïkiem rentowna.
„Wtedy strategiÈ tÈ interesowaïo siÚ niewielu inwestorów instytucjonalnych” — wspomina
Chanos. WiÚkszoĂÊ inwestorów funduszu Kynikos stanowili zamoĝni inwestorzy indywidualni. Fundusze emerytalne uznawaïy tÚ strategiÚ za zbyt ryzykownÈ nawet pomimo tego, ĝe idealnie nadawaïa siÚ ona dla podmiotów korzystajÈcych z wyïÈczeñ podatkowych
(zyski ze sprzedaĝy krótkiej traktowane sÈ jak normalny dochód). Pozycje krótkie pozwalaïy równieĝ ograniczaÊ ryzyko caïego portfela, poniewaĝ wprowadzaïy transakcje nieskorelowane z rynkiem akcji. W1986 roku Ursus Partners, jeden z funduszy Kynikos, uzyskaï
zwrot w wysokoĂci 35% przed odliczeniem opïat i prowizji. W tym samym roku indeks
S&P 500 urósï o 18,6%. W 1987 roku Chanos wypracowaï wzrost w wysokoĂci 26,7%, podczas gdy indeks porównawczy wzrósï zaledwie o 5,1%.

Pod prąd
Chanos zawsze patrzyï na Ăwiat inaczej niĝ inni i tak wïaĂnie prowadzi swojÈ firmÚ. W swoim
odczuciu sam jest przede wszystkim analitykiem akcji, a dopiero na drugim miejscu jest
zarzÈdzajÈcym portfelem. Jak widaÊ, u Chanosa wszystko stoi na gïowie. Fundusz czÚsto podejmuje decyzje inwestycyjne w skali makro, zawsze znajdujÈ one jednak oparcie w szczegóïowych analizach konkretnych spóïek. „WïaĂnie tak szkolimy naszych analityków i tak
podchodzimy do zarzÈdzania portfelem. Tak naprawdÚ jesteĂmy maniakami sprawozdañ
finansowych. Uwielbiamy grzebaÊ siÚ w danych liczbowych i sprawdzaÊ, co takiego dzieje
siÚ w róĝnych spóïkach”.
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Kynikos pod wieloma wzglÚdami róĝni siÚ od innych firm z Wall Street. Oprócz identyfikowania Ăwietnych okazji do sprzedaĝy krótkiej Kynikos charakteryzuje siÚ równieĝ
tym, ĝe rozpatruje pozycje krótkie w dïuĝszej perspektywie niĝ wiÚkszoĂÊ funduszy stosujÈcych tÚ strategiÚ. Pod pewnymi wzglÚdami moĝna by powiedzieÊ, ĝe stosuje strategiÚ
„inwestowania w wartoĂÊ”, co sugeruje zresztÈ Maggie Mahar w swojej ksiÈĝce Bull!. Fundusz Chanosa wszystkie decyzje opiera na analizach fundamentalnych aspektów dziaïalnoĂci spóïek. Sam Chanos stwierdza, ĝe najlepsze nieděwiedzie to „finansowi detektywi”.
Trzeba tu jednak podkreĂliÊ, ĝe miÚdzy wspomnianymi wyĝej dwoma strategiami wystÚpuje pewna istotna róĝnica. Inwestorzy w wartoĂÊ dÈĝÈ do tego, aby kupowaÊ tanio i sprzedawaÊ drogo, natomiast zwolennicy sprzedaĝy krótkiej sprzedajÈ drogo, ale tanio poĝyczajÈ.
Przez 25 lat swojego funkcjonowania fundusz Kynikos byï doĂÊ regularny. Caïkowita rotacja
aktywów w jego portfelu nastÚpowaïa Ărednio raz w roku, a to doĂÊ rzadko jak na standardy
wyznaczane przez fundusze hedgingowe. Chanos stara siÚ nie zawieraÊ transakcji krótkoterminowych, lecz inwestowaÊ w Ărednim terminie. Jak sam wyjaĂnia: „To istotna róĝnica. Co
wiÚcej, staramy siÚ nie inwestowaÊ w przedsiÚwziÚcia o niskiej kapitalizacji. Staramy siÚ
zawsze angaĝowaÊ w okazje o Ăredniej i duĝej kapitalizacji, co daje nam stosunkowo duĝÈ
pïynnoĂÊ naszych pozycji krótkich. Wielu innym funduszom tego elementu brakuje”. Gdy
Kynikos zajmuje pozycje dïugie, czÚsto majÈ one charakter zabezpieczenia. Kiedy na przykïad fundusz zajÈï pozycje krótkie na akcjach chiñskich spóïek z rynku nieruchomoĂci, równoczeĂnie zagraï dïugo na akcjach kasyn z Makao. „Takie transakcje moĝna uznaÊ albo za
formÚ zabezpieczenia, albo za inwestycje sparowane — wyjaĂnia Chanos. — Czasami
gramy dïugo na jednej spóïce motoryzacyjnej, a krótko na innej. Czasami stawiamy teĝ na
arbitraĝ interkapitaïowy, to znaczy zajmujemy pozycjÚ dïugÈ na zadïuĝeniu spóïki, a krótkÈ
na jej akcjach”. Krótko mówiÈc, tego rodzaju transakcje zabezpieczajÈce pozwalajÈ funduszowi
Kynikos skutecznie zarzÈdzaÊ ryzykiem.
JeĂli chodzi o zarzÈdzanie, Kynikos wyróĝnia siÚ swoim procesem poszukiwania nowych
pomysïów inwestycyjnych i ich analizowania. W typowym funduszu hedgingowym na
szczycie hierarchii znajduje siÚ jeden, ewentualnie kilku zarzÈdzajÈcych. Na samym dole
firmowej drabiny znajdujÈ siÚ mïodsi analitycy, najmniej doĂwiadczeni pracownicy, których
zadaniem jest znajdowanie pomysïów dla zarzÈdzajÈcych.
Zdaniem Chanosa w organizacji wyróĝnia siÚ dwa rodzaje wïasnoĂci pomysïu. Moĝna
mówiÊ o wïasnoĂci intelektualnej, która przynaleĝy osobie bÚdÈcej autorem pomysïu, oraz
o wïasnoĂci ekonomicznej, która jest domenÈ partnerów. Gdy coĂ siÚ nie uda, wówczas
w organizacji pojawia siÚ problem, poniewaĝ wïaĂciciel intelektualny i wïaĂciciel ekonomiczny
stajÈ po dwóch stronach barykady. Moĝe siÚ to skoñczyÊ wstrzymaniem przepïywu informacji, gdyĝ analityk nie bÚdzie skory do przekazywania dalszych zïych informacji partnerom, którzy zaangaĝowali siÚ juĝ w dany pomysï. W takiej sytuacji pojawia siÚ dysproporcja
miÚdzy ryzykiem a zyskiem. „My stosujemy inne podejĂcie — stwierdza Chanos. — U nas to
partnerzy sÈ autorami pomysïów, nazwijmy je swego rodzaju inwestycyjnymi motywami
przewodnimi, a analitycy pomagajÈ je weryfikowaÊ, rozwijaÊ albo obalaÊ. Nasze podejĂcie
sprzyja intelektualnej ciekawoĂci, wspóïpracy i otwartoĂci”.
Chanos jest zdania, ĝe duĝe znaczenie ma umiejÚtnoĂÊ rozpoznawania prawidïowoĂci
i schematów, a to wymaga doĂwiadczenia. To jeden z powodów, dla których w jego firmie
to partnerzy odpowiadajÈ za generowanie pomysïów. MajÈ oni bowiem rozlegïe doĂwiadczenie w dostrzeganiu schematów w podejrzanie wyglÈdajÈcych sprawozdaniach finansowych
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albo informacjach prasowych. DziÚki poïÈczeniu doĂwiadczenia i wiedzy to oni znajdujÈ
siÚ w najlepszej pozycji, aby podejmowaÊ decyzje dotyczÈce strategii inwestycyjnych.
UmiejÈ nie rozpraszaÊ uwagi na jednodniowe kaprysy rynku. Gdy partner znajdzie jakiĂ
pomysï warty dalszego zgïÚbiania, do pracy rusza analityk, który gromadzi informacje i dane
niezbÚdne do pozytywnej bÈdě negatywnej weryfikacji tego pomysïu. Jak mówi Chanos,
inwestorzy stosujÈcy strategiÚ krótkiej sprzedaĝy sÈ tak naprawdÚ finansowymi detektywami. Analitycy spisujÈ nastÚpnie notatkÚ w sprawie pomysïu i formuïujÈ zalecenie. Albo
proponujÈ, aby pogïÚbiÊ badania i analizy, albo teĝ uwaĝajÈ, ĝe pomysï naleĝy zarzuciÊ.
„Czasami przychodzÈ z wyjaĂnieniem, dlaczego dana spóïka ma tak sïabe wyniki — mówi
Chanos — innym razem dowiadujÈ siÚ, ĝe niedïugo firma wprowadzi na rynek jakiĂ Ăwietny
produkt. Nigdy nie rozliczamy analityków z tego, jak zachowujÈ siÚ akcje analizowanych
spóïek, rozliczamy ich natomiast z tego, czy dostarczyli nam wszystkie niezbÚdne informacje. Nasz zespóï analityków pracuje naprawdÚ ciÚĝko i odgrywa kluczowÈ rolÚ w sukcesie
caïej firmy”.
Chanos przyznaje, ĝe w kwestii sposobu lokowania Ărodków w ramach funduszu Kynikos
decyzje podejmujÈ zarzÈdzajÈcy i partnerzy. DziÚki temu udaje siÚ poïÈczyÊ wïasnoĂÊ intelektualnÈ z wïasnoĂciÈ ekonomicznÈ. Analitycy otrzymujÈ regularne staïe wynagrodzenie i dodatek uzaleĝniony od wyników caïej firmy, natomiast ich pomysïy nie majÈ wpïywu na wysokoĂÊ ich zarobków. Chanos uwaĝa, ĝe dziÚki temu ïatwiej jest im nie owijaÊ w baweïnÚ.
„To znacznie bardziej skrupulatny i uczciwy intelektualnie model — mówi. — Co wiÚcej,
gdy akcje jakiejĂ spóïki zachowujÈ siÚ inaczej, niĝ przewidzieliĂmy, nikt nie wydziera siÚ
z tego powodu na analityków. To my odpowiadamy za ten aspekt funkcjonowania firmy.
My bierzemy na siebie odpowiedzialnoĂÊ i my zbieramy ciÚgi, poniewaĝ to my podejmujemy
decyzje inwestycyjne”. OczywiĂcie nie oznacza to, ĝe analitycy nie sÈ rozliczani ze swoich
obowiÈzków. „Od naszych analityków oczekujemy, ĝe bÚdÈ pracowaÊ maksymalnie rzetelnie
i ĝe dostarczÈ nam wszystkie moĝliwe informacje, te dobre i te zïe. Chodzi teĝ o to, aby informacje spïywaïy na bieĝÈco, poniewaĝ dziÚki temu moĝemy nieustannie zmniejszaÊ nasze
pozycje ze wzglÚdów kapitaïowych albo je zwiÚkszaÊ, gdy z napïywajÈcych informacji
wynika, ĝe tak naleĝy zrobiÊ” — mówi Chanos. Jego zdaniem jest to znacznie bardziej stabilny model funkcjonowania firmy niĝ model tradycyjny, w którego przypadku wystÚpuje
wiÚksza rotacja pracowników. W modelu tradycyjnym to analitycy generujÈ nowe pomysïy
zamiast zdobywaÊ doĂwiadczenie poprzez opracowywanie pomysïów zgïaszanych przez
partnerów. Chanos z góry informuje o tym, jaki model obowiÈzuje w jego funduszu, dlatego
teĝ rotacja pracowników jest tam raczej maïa. Zatrudnia okoïo dwudziestu analityków, z których rocznie traci jednego albo dwóch. „Nasi ludzie to analitycy z krwi i koĂci — mówi. —
Poszukujemy ludzi, którzy uwielbiajÈ tÚ pracÚ”.

Tajniki krótkiej sprzedaży
Na poczÈtek kilka podstawowych informacji na temat sprzedaĝy krótkiej. Podczas hossy,
gdy fala wznoszÈca wynosi na wysokie poziomy akcje nawet najsïabszych spóïek, transakcje sprzedaĝy krótkiej muszÈ byÊ czÚĂciej trafione niĝ nietrafione. MogÈ pojawiÊ siÚ teĝ
problemy z poĝyczaniem akcji. RzÈdy pañstw narzucajÈ pewne ograniczenia i zakazujÈ
niektórych form sprzedaĝy krótkiej. Tak naprawdÚ w inwestorach stosujÈcych tÚ strategiÚ
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upatrujÈ kozïów ofiarnych, których moĝna obarczyÊ winÈ za upadek banków inwestycyjnych i szalejÈcy w wielu krajach kryzys zwiÈzany z deficytem finansów publicznych.
RzeczywiĂcie pewien odsetek transakcji sprzedaĝy krótkiej ma ukierunkowany charakter, co znaczy, ĝe inwestor negatywnie ocenia wycenÚ konkretnej spóïki na podstawie
analizy jej dokumentów finansowych i ma nadziejÚ na zysk, gdy ceny akcji tej spóïki
spadnÈ albo nastÈpi spowolnienie w jej branĝy. Inwestorzy mogÈ teĝ graÊ dïugo na danej
branĝy, lecz jednoczeĂnie zajmowaÊ pozycje krótkie na akcjach jednej lub dwóch konkretnych spóïek, które ich zdaniem bÚdÈ osiÈgaÊ sïabe wyniki. Taka strategia pozwala dodatkowo zwiÚkszyÊ potencjalne zyski. Animatorzy rynku i traderzy opcji mogÈ zajmowaÊ pozycje krótkie w celu równowaĝenia przepïywu zleceñ albo chcÈc zabezpieczyÊ swoje
pozycje dïugie. Inwestorzy kupujÈcy obligacje zamienne mogÈ zwiÚkszaÊ ich rentownoĂÊ
poprzez sprzedaĝ krótkÈ aktywów bazowych. Dwie ostatnie strategie nazywane sÈ strategiami neutralnymi rynkowo.
Przedstawiciele Ăwiata nauki stojÈ zdecydowanie po stronie inwestorów zajmujÈcych pozycje krótkie. Z ich badañ wynika, ĝe sprzedaĝ krótka ma korzystny wpïyw na rynki i sïuĝy
inwestorom, poniewaĝ wzbogaca proces ustalania cen, zwiÚksza pïynnoĂÊ i dziaïa jak zawór upustowy, który hamuje nadmierne narastanie optymizmu uczestników rynku. Analitycy, którzy sÈ gotowi wïoĝyÊ w to niezbÚdny trud, równieĝ sÈ zdania, ĝe poszukiwanie
trupów ukrytych w szafach spóïek stanowi bardzo waĝny element procesu analitycznego.
Warto tu podkreĂliÊ, ĝe zdaniem Chanosa jak na razie jeszcze nikomu nie udaïo siÚ oszukaÊ sprawozdañ finansowych. „CiÈgle pozostajÈ one zdecydowanie najlepszÈ podstawÈ
do prognozowania przyszïych wyników spóïek. Nie istnieje lepszy sposób niĝ samodzielne analizowanie danych i przeczesywanie ich w poszukiwaniu wszelkich anomalii,
zwïaszcza ĝe wspóïczesne standardy GAAP w bardzo duĝej mierze sÈ kwestiÈ interpretacji.
Przyzna to kaĝdy dobry ksiÚgowy”.
RentownoĂÊ spóïki nie jest konkretnÈ, sprecyzowanÈ wartoĂciÈ. Opiera siÚ ona na zaïoĝeniach, prognozach i wartoĂciach przyszïych. Dlatego teĝ Chanos i jego ludzie poszukujÈ
rozbieĝnoĂci miÚdzy realiami ekonomicznymi a danymi publikowanymi w sprawozdaniach
finansowych. KoncentrujÈ siÚ miÚdzy innymi na tym, czy nierzetelna kadra kierownicza nie
naciÈga przypadkiem danych ksiÚgowych, zresztÈ zwykle w granicach prawa. Jak stwierdza
Chanos, caïa róĝnica polega na tym, ĝe realia ekonomiczne ksztaïtujÈ siÚ inaczej niĝ to, co
przedstawiajÈ nam spóïki. RozbieĝnoĂci te moĝna jednak zidentyfikowaÊ jedynie w drodze
rzetelnej i skrupulatnej analizy finansowej. „Analityk powinien bez problemu poruszaÊ siÚ
po bilansie i rachunku przepïywu Ărodków pieniÚĝnych oraz Ăwietnie orientowaÊ siÚ
w przypisach i umieÊ je wïaĂciwie interpretowaÊ. To absolutne podstawy gry ofensywnej
i defensywnej”.
Dlatego teĝ gdy studenci uczelni biznesowych pytajÈ Chanosa, co dokïadnie powinni
studiowaÊ, on odpowiada bez wahania: rachunkowoĂÊ. „Warto zapisywaÊ siÚ na praktyczne
zajÚcia z rachunkowoĂci finansowej i rachunkowoĂci przedsiÚbiorstw — mówi. — Gdy
ktoĂ nie do koñca siÚ orientuje we wszystkich sztuczkach, które pozwalajÈ manipulowaÊ
dokumentami finansowymi w zgodzie ze standardami GAAP, nie bÚdzie dobrym specjalistÈ od pozycji krótkich. Proste”.
Oprócz szczegóïowej znajomoĂci wszelkich aspektów Ăwiata finansów skuteczne stosowanie strategii krótkiej sprzedaĝy wymaga od inwestorów pewnego konkretnego nastawienia. Gdy Chanos zaczynaï swojÈ przygodÚ z tÈ branĝÈ, sÈdziï, ĝe analityk pozycji krótkich
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potrzebuje takich samych kompetencji jak analityk pozycji dïugich. Uwaĝaï teĝ, ĝe moĝna
siÚ tego nauczyÊ jak wszystkiego innego. Szybko zrozumiaï jednak, ĝe wiele dodatkowych
problemów zwiÈzanych z krótkÈ sprzedaĝÈ powoduje, ĝe poczÈtkujÈcy analityk musi stawiÊ
czoïa wielu wyzwaniom z zakresu finansów behawioralnych, a dla wielu osób to wcale nie
jest takie ïatwe. „WszÚdzie nieustannie mówi siÚ o wzrostach, wszyscy majÈ zawsze bycze
nastroje. Wiele osób sobie z tym nie radzi, poniewaĝ potrzebujÈ pozytywnego wzmocnienia”. Dzisiaj uwaĝa, ĝe dobrym specjalistÈ od krótkiej sprzedaĝy trzeba siÚ urodziÊ. Przekonaï siÚ teĝ, ĝe wiÚkszoĂÊ ludzi sïabo radzi sobie w atmosferze wzmocnienia negatywnego.
„Z tego powodu polegam na ludziach, którzy przeĝyli juĝ hossy, mody i bañki spekulacyjne — stwierdza Chanos. — Mimo to im takĝe siÚ zdarza, ĝe dadzÈ siÚ ponieĂÊ caïej tej
pozytywnej propagandzie”.
Gdzie zatem znajduje ludzi z tym wrodzonym talentem? Analitycy zatrudniani w Kynikos majÈ nieco inne doĂwiadczenie zawodowe niĝ analitycy wiÚkszoĂci funduszy hedgingowych, gdzie wymaga siÚ dyplomu jednej z prestiĝowych uczelni, a nastÚpnie ukoñczenia
co najmniej dwu- lub trzyletniego programu ksztaïcenia analityków w banku inwestycyjnym.
Jasne, ĝe w Kynikos znajdÈ siÚ takĝe tacy analitycy, jednak jednym z najlepszych ludzi na
tym stanowisku w caïej historii funduszu okazaï siÚ pewien absolwent historii sztuki, który
pracowaï wczeĂniej dla jednej zamoĝnej rodziny jako ekspert do spraw sztuki, lecz wykazywaï
siÚ równieĝ intelektualnÈ ciekawoĂciÈ. Kynikos z powodzeniem zatrudnia teĝ dziennikarzy. „Mïodzi dziennikarze zawsze Ăwietnie radzÈ sobie z naukÈ i zadajÈ naprawdÚ trafne
pytania — stwierdza Chanos. — Przede wszystkim naleĝy umieÊ radziÊ sobie z liczbami,
natomiast drugÈ najwaĝniejszÈ cechÈ kandydata na stanowisko analityka jest intelektualna
ciekawoĂÊ”.
Chanos podkreĂla, ĝe nigdy nie naleĝy przyjmowaÊ opinii kogoĂ innego za pewnik. Od
swoich analityków oczekuje teĝ, ĝe gdy zabrnÈ w Ălepy zauïek, przyznajÈ siÚ do tego. „Uwielbiam, gdy któryĂ z moich analityków stwierdza: »Nie rozumiem tego. Dlaczego ta wartoĂÊ
tak siÚ zachowuje?« albo »Czy to normalne?«. To najlepsze pytania, jakie moĝna zadawaÊ”.
Chanos wspomina ze Ămiechem wyniki ankiety opublikowanej w 1998 roku przez „Business
Week”. Przeprowadzono jÈ wĂród dyrektorów finansowych spóïek wchodzÈcych w skïad
indeksu S&P 500. Zadano im pytanie, czy ich przeïoĝeni kiedykolwiek prosili ich o istotne
zafaïszowanie wyników finansowych. 55% ankietowanych zadeklarowaïo, ĝe takie proĂby siÚ
pojawiaïy, oni jednak nigdy tego nie zrobili, 12% stwierdziïo, ĝe postÈpili tak na proĂbÚ swoich
przeïoĝonych, 33% natomiast nigdy nie spotkaïo siÚ z takÈ proĂbÈ. „Dla mnie w caïej tej ankiecie uderzajÈce jest jedno: dwie trzecie spóïek z S&P 500 co najmniej raz oczekiwaïo od swoich dyrektorów finansowych istotnego faïszowania wyników — mówi Chanos tym razem
bardzo powaĝnym tonem. — Oznacza to tyle, ĝe sprawozdania finansowe spóïek sÈ obarczone
duĝym ryzykiem. Poleganie na tym, co mówiÈ inni, jest najeĝone niebezpieczeñstwami”.
Na wykïadach organizowanych dla studentów biznesu, w tym podczas zajÚÊ prowadzonych w School of Management przy Uniwersytecie Yale, Chanos porusza cztery gïówne
zagadnienia. Jednym z nich sÈ bïÚdne zaïoĝenia w rachunkowoĂci, kolejnym sÈ okresy boomu,
które koñczÈ siÚ krachem. Szef Kynikos pokazuje historyczne przypadki boomów, w których
inwestorzy rzucali siÚ na przewartoĂciowane inwestycje w „nowe” pomysïy, za którymi
nie nadÈĝaïy „stare” metody analizy i wyceny. Omawia takie przykïady jak XVIII-wieczna
Kompania Mississippi, poczÈtki kolei w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych w XIX
wieku czy przykïad nowszy, czyli dot-comy. We wszystkich tych przypadkach mieliĂmy
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do czynienia ze wzrostami nie do utrzymania w dïuĝszym okresie, napÚdzanymi oszustwami, charakterystykÈ baniek spekulacyjnych oraz zachïannoĂciÈ inwestorów. Zbyt wysokie wyceny spóïek mogÈ byÊ równieĝ wywoïane modÈ panujÈcÈ wĂród konsumentów
albo w Ăwiecie korporacyjnym. Wystarczy przypomnieÊ sobie lata osiemdziesiÈte, gdy
bardzo popularnÈ metodÈ przejmowania spóïek i poszerzania zakresu dziaïalnoĂci staïy
siÚ zakupy lewarowane. Inwestorzy majÈ skïonnoĂÊ do zbyt dalekiego ekstrapolowania
wzrostu, a szybkie zmiany technologiczne czÚsto powodujÈ, ĝe okazje inwestycyjne sÈ raczej
krótkoterminowe. Nagïa digitalizacja muzyki i filmów zmieniïa modele biznesowe z dnia
na dzieñ, wiÚc firmy musiaïy nauczyÊ siÚ wykorzystywaÊ niĝsze koszty dystrybucji internetowej. Niestety wszyscy uparcie wychodzÈ z zaïoĝenia, ĝe stary produkt wytrzyma na
rynku dïuĝej, niĝ faktycznie mu siÚ to uda.

W obronie strategii krótkiej sprzedaży
Historia sektora finansowego pokazuje, ĝe inwestorzy stosujÈcy strategiÚ krótkiej sprzedaĝy
idÈ na pierwszy ogieñ, gdy rzÈdy pañstw potrzebujÈ kozïa ofiarnego w zwiÈzku ze stratami
ponoszonymi przez uczestników rynku. Gwaïtownie narastajÈcy kryzys finansowy z 2008
roku doprowadziï do upadku banków inwestycyjnych Bear Stearns i Lehman Brothers,
obnaĝyï teĝ sïaboĂÊ gigantów udzielajÈcych kredytów hipotecznych, czyli Fannie Mae
i Freddie Mac. Gdy doszïo do krachu na rynku nieruchomoĂci i na rynku kredytów hipotecznych, dla rynków kapitaïowych nastaï najgorszy okres od czasów wielkiego kryzysu
z lat trzydziestych.
W 2009 roku Chanos byï kilkakrotnie wzywany do zeznawania przed Kongresem
w charakterze eksperta z ramienia Koalicji Prywatnych Firm Inwestycyjnych. W kaĝdym
ze swoich wystÈpieñ zwróciï uwagÚ na kilka faktów. WyjaĂniï, w jaki sposób fundusze
hedgingowe umoĝliwiajÈ wybranym inwestorom efektywniejsze zarzÈdzanie ryzykiem
i jednoczeĂnie oferujÈ moĝliwoĂÊ wypracowania ponadprzeciÚtnych zysków. PodkreĂliï, ĝe
fundusze hedgingowe nie otrzymaïy Ărodków pomocowych z pieniÚdzy podatników, które w czasie kryzysu finansowego trafiïy do banków inwestycyjnych. Proponowaï równieĝ
utworzenie „specjalnych przepisów dotyczÈcych »prywatnej firmy inwestycyjnej«, przygotowanych pod kÈtem regulacji SEC obejmujÈcych prywatne fundusze inwestycyjne”.
Jego zdaniem taki akt prawny „powinien nakïadaÊ obowiÈzek rejestracji prywatnych funduszy inwestycyjnych w SEC; nakazywaÊ, by kaĝdy tego rodzaju fundusz i jego zarzÈdzajÈcy podlegali kontroli SEC i jej dziaïaniom egzekucyjnym, na podobnej zasadzie jak
podlegajÈ im fundusze powiernicze i certyfikowani doradcy inwestycyjni; wprowadzaÊ
zabezpieczenia audytowe majÈce chroniÊ przed kradzieĝami, piramidami finansowymi
i oszustwami; wprowadzaÊ obowiÈzek przekazywania obszernej informacji inwestorom,
stronom transakcji i wierzycielom; wprowadzaÊ obowiÈzek publikowania podstawowych
danych statystycznych w wersji internetowej; wprowadzaÊ obowiÈzek realizacji programów zabezpieczajÈcych przed praniem brudnych pieniÚdzy, takich samych, jakich oczekuje siÚ od banków, domów maklerskich i otwartych funduszy inwestycyjnych; w przypadku wiÚkszych funduszy wprowadzaÊ obowiÈzek wdraĝania planów zarzÈdzania
ryzykiem pozwalajÈcych identyfikowaÊ i kontrolowaÊ wiÚksze ěródïa ryzyka, a takĝe
okreĂlajÈcych sposób postÚpowania w celu ewentualnej spokojnej likwidacji funduszu.
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Koalicja Prywatnych Firm Inwestycyjnych stoi na stanowisku, ĝe wprowadzenie tego rodzaju wymogów prawnych byïoby korzystne dla inwestorów, gdyĝ wprowadzaïoby kompleksowe ramy regulacyjne, zwiÚkszajÈce moĝliwoĂci i kompetencje organów regulacyjnych
w zakresie ograniczania ryzyka systemowego oraz zapobiegania oszustwom i innym
dziaïaniom niezgodnym z prawem. Nasze postulaty majÈ na celu ustanowienie najwyĝszych standardów prewencyjnych, które nie ograniczÈ potencjaïu firm w zakresie odpowiedzialnego poszukiwania innowacyjnych rozwiÈzañ”.
Ostatecznie SEC zaostrzyïa przepisy majÈce zapobiegaÊ oszustwom i wymogi dotyczÈce przechowywania dokumentów, natomiast Kongres zatwierdziï wymogi zwiÈzane z rejestracjÈ doradców inwestycyjnych w ksztaïcie zaproponowanym przez Chanosa.
JeĂli chodzi natomiast o „niepatriotycznych i antyamerykañskich” inwestorów parajÈcych siÚ krótkÈ sprzedaĝÈ, Chanos podkreĂliï ich rolÚ w zwracaniu uwagi na liczne przyczyny katastrof finansowych w minionym dziesiÚcioleciu. Gdy przychodzi do identyfikowania czarnych charakterów, czÚsto to wïaĂnie na nich spada to zadanie. Chanos wspomniaï
teĝ, jak w czasie kryzysu finansowego zadzwoniï do niego dyrektor generalny banku Bear
Stearns i poprosiï go o publicznÈ deklaracjÚ, ĝe piÈty najwiÚkszy wówczas bank inwestycyjny ma siÚ zupeïnie dobrze i ĝe fundusz Kynikos posiada tam swoje depozyty. Chanos
w nastÚpujÈcy sposób skomentowaï tamtÈ sytuacjÚ w rozmowie z dziennikarzami: „Dyrektor banku dzwoni do faceta od krótkiej sprzedaĝy, by ten zapewniaï rynek, ĝe wszystko
jest w porzÈdku. Nie ten adres”. Bear Stearns byï jednym z najwiÚkszych podmiotów organizujÈcych emisjÚ skomplikowanych instrumentów inwestycyjnych opartych na kredytach hipotecznych. Inwestorzy mieli coraz wiÚksze wÈtpliwoĂci co do tego, czy bank
bÚdzie w stanie spïacaÊ swoje zobowiÈzania i honorowaÊ postanowienia umów i warunki
skomplikowanych transakcji z innymi instytucjami finansowymi.
Fala nastrojów zwróconych przeciw strategii krótkiej sprzedaĝy ciÈgle jednak narastaïa.
We wrzeĂniu 2008 roku Christopher Cox, ówczesny przewodniczÈcy SEC, podjÈï bezprecedensowÈ decyzjÚ o wprowadzeniu trzytygodniowego zakazu krótkiej sprzedaĝy akcji 799
spóïek „finansowych”. Regulatorzy z innych krajów Ăwiata równieĝ nakïadali róĝne ograniczenia, co dodatkowo nasiliïo siÚ w momencie wybuchu kryzysu w strefie euro. W póěniejszym wywiadzie dla „Washington Posta” Cox przyznaï, ĝe tamta decyzja byïa najwiÚkszym bïÚdem w caïym okresie piastowania przez niego tego stanowiska. Jako powody jej
podjÚcia podaï naciski ze strony sekretarza skarbu Henry’ego M. Paulsona Jr. i przewodniczÈcego Systemu Rezerwy Federalnej Bena S. Bernankego.
Wiele badañ naukowych dowodzi, ĝe ĝal Coxa jest jak najbardziej uzasadniony, poniewaĝ
jego decyzja doprowadziïa do zmniejszenia pïynnoĂci, spowolniïa proces wïaĂciwej wyceny
papierów wartoĂciowych, doprowadziïa do poszerzenia spreadów i w ĝaden sposób nie pomogïa zatrzymaÊ spadków cen akcji. KolejnÈ konsekwencjÈ tamtego zakazu byïo negatywne
oddziaïywanie na zupeïnie standardowe strategie inwestycyjne, w tym na pozycje dïugie.

Chiny czeka kryzys
„Z pewnoĂciÈ nie wpadliĂmy na to jako pierwsi” — stwierdza Chanos. Jest kwiecieñ 2011
roku. Znajdujemy siÚ w siedzibie jego funduszu, a on opowiada mi o najwiÚkszej pozycji
krótkiej w swojej karierze: Chiñskiej Republice Ludowej. Chanos po raz pierwszy wypo-
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wiedziaï siÚ publicznie na temat swojej chiñskiej pozycji póïtora roku wczeĂniej, czyli
w grudniu 2009 roku, w programie Squawk Box nadawanym przez stacjÚ CNBC. „Obecnie
ustawiliĂmy siÚ na Chinach wyjÈtkowo negatywnie” — mówi. Póěniej, w styczniu 2010 roku, wygïosiï wykïad w St. Hilda’s College w Oksfordzie, zatytuïowany „Syndrom chiñski.
Znaki ostrzegawcze dla Ăwiatowej gospodarki”.
Chanos twierdziï, ĝe Chiny, w obawie przed spowolnieniem gospodarczym wywoïanym
kryzysem finansowym, finansowaïy z zadïuĝenia wzrost wartoĂci aktywów. Inwestowaïy
gïównie w nieruchomoĂci, ale budowaïy teĝ nowe drogi i koleje duĝych prÚdkoĂci. W swoim
wykïadzie stwierdziï, ĝe w Chinach widaÊ byïo „klasyczne przejawy nadmiernej pewnoĂci
siebie, nadmiernego optymizmu”. Inwestycje w aktywa trwaïe stanowiïy ponad 50% chiñskiego PKB. Jak ujÈï to Chanos, byïa to shÅ chén bào (burza piaskowa) pieniÚdzy. Pakiet
stymulujÈcy tamtejszÈ gospodarkÚ byï olbrzymi — przeznaczono na ten cel 586 miliardów
dolarów, co stanowiïo 14% chiñskiego PKB (dla porównania pakiet amerykañski opiewaï
na 787 miliardów dolarów, czyli 6% amerykañskiego PKB). W sytuacji, w której przedsiÚbiorstwa pañstwowe kontrolowaïy 50% aktywów przemysïowych i nie musiaïy generowaÊ zysku, a proces inwestycji w nieruchomoĂci zaleĝaï wyïÈcznie od kaprysu lokalnych
oficjeli partyjnych, kolejne wielkie projekty inwestycyjne stawaïy siÚ „coraz bardziej niemÈdre”. Prowadziïy na przykïad do dalszego powiÚkszania nadpotencjaïu produkcyjnego
i przemysïowego. Pojawiaïy siÚ puste miasta, takie jak Ordos, oraz puste centra handlowe,
takie jak New South China Mall. Prasa donosiïa o nowych budynkach, które waliïy siÚ na
skutek niechlujstwa budowlanego. To byï najnowszy rozdziaï chiñskiej historii gwaïtownych wzrostów gospodarczych i krachów. Chanos naigrywaï siÚ, ĝe „Chiny budujÈ sobie
tysiÈc Dubajów”. „Jeděcie do Dubaju i zobaczcie, co tam siÚ staïo — nawoïywaï. — To siÚ
dopiero nazywa mania wielkoĂci”.
Wszystkie te elementy spowodowaïy, ĝe w gïowie Chanosa zaczÚïy pojawiaÊ siÚ wÈtpliwoĂci. Czy oszczÚdnoĂci caïych pokoleñ zostanÈ zmarnowane? Czy wybuch tykajÈcej bomby demograficznej zostanie tylko przyspieszony? Czy wyroĂnie kolejna przeszkoda na
drodze do ksztaïtowania w Chinach gospodarki rynkowej? Jakie skutki wywoïajÈ wszystkie
te pañstwowe zobowiÈzania i gwarancje bez pokrycia? Czy nie okaĝe siÚ, ĝe poduszka finansowa w postaci rezerw walutowych, opiewajÈca rzekomo na 3 biliony dolarów, jest
peïna dziur? Jakie bÚdÈ konsekwencje tych zdarzeñ dla gospodarki Ăwiatowej? Jak sytuacja
ta wpïynie na ceny materiaïów budowlanych? Jak przeïoĝy siÚ to na koszty obsïugi zadïuĝenia Stanów Zjednoczonych i innych krajów?
PoczÈtkowo Chanos napotkaï silny opór wobec propagowanych przez siebie tez. Wiele
osób twierdziïo, ĝe w Chinach nie ma ĝadnej bañki na rynku nieruchomoĂci. Nieco ponad
rok póěniej Bank Centralny Chin przyznaï, ĝe na tamtejszym rynku nieruchomoĂci wytworzyïa siÚ bañka spekulacyjna i ĝe kraj boryka siÚ z problemami. Takie same wnioski
przedstawiï MiÚdzynarodowy Fundusz Walutowy. „Ludzie nie zdajÈ sobie sprawy, ĝe Chiny
zamiotïy pod dywan dwie ostatnie bañki kredytowe, tÚ z 1999 i tÚ z 2004 roku. Tamtejsze
banki nigdy nie zostaïy dokapitalizowane. Po prostu umoĝliwiono im zamianÚ zïych kredytów
na wÈtpliwej jakoĂci obligacje, emitowane przez organizacje quasi-pañstwowe. Chiñski
system bankowy chwieje siÚ w posadach” — stwierdza Chanos.
Tamtejsze rynki kapitaïowe nie przeszïy modernizacji, która umoĝliwiaïaby im zaspokajanie potrzeb krajowej gospodarki i zapewniaïa wïaĂciwe miejsce w gospodarce globalnej.
Presja polityczna na stymulowanie gospodarki w czasie kryzysu finansowego doprowadziïa
do tego, ĝe lokalne wïadze i firmy deweloperskie zaciÈgaïy olbrzymie kredyty. Niestety
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spïata tych kredytów idzie coraz gorzej, kredytobiorcy majÈ bowiem kïopoty z regulowaniem rat, poniewaĝ popyt na nowe domy i mieszkania stoi w miejscu albo wrÚcz maleje.
Problemem sÈ równieĝ spadajÈce ceny i coraz mniejsza iloĂÊ ziemi do sprzedania, która to
stanowi gïówne ěródïo przychodu lokalnych wïadz. Systemy bankowoĂci alternatywnej
zaczynajÈ siÚ waliÊ. Brak przejrzystoĂci informacji i niewystarczajÈcy nadzór nad ïadem
korporacyjnym powodujÈ, ĝe trudno jest oszacowaÊ wielkoĂÊ zadïuĝenia i prawdopodobieñstwo, ĝe zostanie ono spïacone. Oznacza to olbrzymie ryzyko dla chiñskich banków,
oznacza teĝ, ĝe Chiny utrzymujÈ gïowÚ nad powierzchniÈ wyïÈcznie dziÚki gïÚbokim rezerwom publicznym — ale do czasu.
„Pytanie brzmi, w jaki sposób Chiny z tego wyjdÈ — mówi Chanos. — Ekscesy, które
mogliĂmy obserwowaÊ póïtora roku temu, tak naprawdÚ tylko siÚ nasiliïy”.
Obecnie Kynikos zajmuje pozycjÚ krótkÈ na akcjach chiñskich spóïek deweloperskich
notowanych na gieïdzie w Hongkongu o na akcjach wiÚkszoĂci tamtejszych duĝych banków. Analitycy funduszu uwaĝajÈ, ĝe podmioty te bÚdÈ potrzebowaÊ nieustannych zastrzyków kapitaïu, który bÚdzie w duĝej czÚĂci pochodziï od zachodnich inwestorów.
Fundusz zajmuje teĝ pozycjÚ krótkÈ na doĂÊ zróĝnicowanej grupie jednorazowych chiñskich
spóïek, takich jak China MediaExpress, które byïy notowane w Stanach Zjednoczonych.
Jego ïÈczna pozycja krótka na chiñskiej gospodarce to chyba najwiÚksza pozycja inwestycyjna, jakÈ kiedykolwiek zajÈï w jednym celu. Chiny to kraj, przeciw któremu Chanos jest
gotowy postawiÊ kaĝde pieniÈdze.
Pewien ekonomista podaï, ĝe wedïug jego szacunków w Chinach stojÈ 64 miliony pustych mieszkañ, Chanos stwierdza natomiast: „Jedno wiemy na pewno: moĝna jeědziÊ po
kolejnych chiñskich miastach, w których stojÈ wielkie nowe osiedla z wyprzedanymi
mieszkaniami. Niestety nocÈ jest tam zupeïnie ciemno. Nie ulega wÈtpliwoĂci, ĝe w Chinach stoi mnóstwo pustych budynków mieszkalnych. Nie wiemy tylko, ile ich jest”.
W zwiÈzku z tym ludzie Chanosa opracowali wïasny indeks transakcji na rynku nieruchomoĂci w miastach na szczeblu prowincji, prefektury i powiatu. Po raz pierwszy zastosowali w tym celu szereg czasowy i stworzyli na tej podstawie indeks. Chanos wyjaĂnia:
„Co ciekawe, problem nie polega na tym, jak duĝo danych jest dostÚpnych w Chinach, lecz
na tym, jakiej jakoĂci sÈ te dane”. Firma ma ĂwiadomoĂÊ, ĝe dane te mogÈ nie do koñca
pokrywaÊ siÚ z rzeczywistoĂciÈ, a mimo to uwaĝa, ĝe sÈ przydatne. „JeĂli bÚdziemy konsekwentnie pracowaÊ na tych samych danych, przynajmniej bÚdziemy mogli siÚ zorientowaÊ w podstawowych trendach” — mówi Chanos. Przez ostatnie kilka lat fundusz poszukiwaï takich trendów, monitorujÈc dane dotyczÈce 50% chiñskiej populacji miast. Ta doĂÊ
istotna statystycznie próba przez dïuĝy okres staïa w miejscu, lecz ostatnio (na przeïomie
2011 i 2012 roku) zaczÚïa maleÊ. Oznacza to tyle, ĝe buduje siÚ coraz wiÚcej, przynajmniej
w ujÚciu jednostkowym, natomiast liczba transakcji trzyma siÚ na tym samym poziomie
lub maleje. Chanos wyciÈga z tego nastÚpujÈcy wniosek: „Gdy sprzedaje siÚ coraz mniej
mieszkañ, ale coraz wiÚcej siÚ buduje, liczba pustych lokali po prostu musi rosnÈÊ. To powaĝny znak ostrzegawczy”.
Ostatnio analitycy funduszu zaobserwowali, ĝe spadek cen nie przeïoĝyï siÚ na wzrost
sprzedaĝy. Do tej pory zwykle byïo tak, ĝe na skutek spadku cen rynek trochÚ siÚ rozruszaï. „TÚ kwestiÚ teĝ uwaĝnie Ăledzimy — stwierdza Chanos. — JeĂli ten trend siÚ utrzyma,
to Chiny wpadnÈ w powaĝne tarapaty”.
Wszyscy zadajÈ sobie pytanie, kiedy to siÚ stanie. „Gdybym umiaï trafiaÊ w najlepszy
moment do inwestowania, pewnie juĝ od dawna byïbym na emeryturze — stwierdza
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Chanos ze Ămiechem. — Jestem natomiast pewien, ĝe prÚdzej czy póěniej do tego dojdzie.
Inflacja roĂnie tam szybciej niĝ ktokolwiek siÚ spodziewaï. Co wiÚcej, na obecnym etapie
wïadze chiñskie znalazïy siÚ juĝ w takiej sytuacji, z której nie bardzo jest wyjĂcie”.
Na to wszystko naïoĝyïy siÚ boom kredytowy i bañka spekulacyjna na rynku nieruchomoĂci, co doprowadziïo do gwaïtownego wzrostu cen hurtowych i detalicznych. Chiny znalazïy siÚ w sytuacji, kiedy najpierw usilnie staraïy siÚ ograniczaÊ akcjÚ kredytowÈ,
jednak pierwsze oznaki spowolnienia, które pojawiïy siÚ latem, doprowadziïy do tego, ĝe
juĝ w listopadzie wïadze przestawiïy siÚ na luzowanie polityki kredytowej. „DocierajÈ do
nas informacje o tym, ĝe ludzie gromadzÈ zapasy, wystÚpujÈ braki towarów, a takĝe pojawiajÈ siÚ typowe czynniki proinflacyjne, takie jak szybko rosnÈce zarobki. To kolejna problematyczna sytuacja, której jeszcze rok temu nie umieliĂmy przewidzieÊ”.
JeĂli chodzi o Chiny, Chanos dostrzega tam dwie istotne kwestie: problem ĝycia na
wyrost finansowanego z kredytów i potencjalnie niebezpiecznÈ sytuacjÚ dla inwestorów
lokujÈcych Ărodki w chiñskich spóïkach. Fundusz Kynikos szczegóïowo analizuje finanse
konkretnych spóïek, a sam Chanos jest pod wraĝeniem, jak niepewna jest sytuacja w niemal kaĝdej z nich. W niektórych przypadkach pojawiajÈ siÚ róĝne dziwne transakcje —
duĝa czÚĂÊ zysków nigdy nie znajduje przeïoĝenia na przepïywy Ărodków pieniÚĝnych,
pojawiajÈ siÚ teĝ podejrzane transakcje ze stronami trzecimi. „Prawie kaĝda firma, której
siÚ przyglÈdamy, ma coĂ takiego na sumieniu — mówi Chanos. — Dlatego uwaĝam, ĝe zarabianie na chiñskim rynku akcji to dla zachodnich inwestorów bardzo trudna sprawa.
Nie chodzi mi tylko o zïÈ sytuacjÚ makroekonomicznÈ, poniewaĝ sytuacja mikroekonomiczna jest równie zïa. W wielu tych spóïkach zachodni inwestorzy sÈ po prostu ograbiani”. Chanos wskazuje na przykïady spóïek, które nagle przestajÈ handlowaÊ. Zdarza siÚ
teĝ, ĝe ludzie z Zachodu lecÈ z wizytÈ do Chin i tam stwierdzajÈ, ĝe siedziba danej spóïki
nie istnieje. „Gdy uda siÚ poĝyczyÊ akcje jakiejĂ spóïki i zawrzeÊ transakcjÚ ich krótkiej sprzedaĝy, dla inwestora stosujÈcego tÚ strategiÚ to czysta przyjemnoĂÊ. Po prostu tak wiele
spóïek dopuszcza siÚ tam oszustw”.
Chanos przyznaje, ĝe poznawanie chiñskich realiów inwestycyjnych utrudniajÈ mity
krÈĝÈce na temat tego kraju. Jeden z nich gïosi, ĝe bilans tego kraju jest solidny i ĝe Chiny
nie sÈ bardzo zadïuĝone. Wszystko przez to, ĝe pañstwowe przedsiÚbiorstwa i wïadze lokalne korzystajÈ ze specjalnych pozabilansowych narzÚdzi finansowania, dziÚki którym
poĝyczajÈ coraz wiÚcej. „Z naszych szacunków wynika, ĝe pod koniec 2011 roku caïkowite
zadïuĝenie Chin siÚgnÚïo 180% PKB. Jeĝeli zaïoĝymy, ĝe w tym roku zadïuĝenie tego kraju
wzroĂnie o 30 – 40%, a poïowa z tych kredytów nie zostanie spïacona, to ogólne zadïuĝenie wzroĂnie o jakieĂ 15 – 20%. Zaïóĝmy, ĝe wierzycielom uda siÚ odzyskaÊ 50% tej kwoty.
Oznacza to, ĝe po dokonaniu róĝnych odpisów moĝe siÚ okazaÊ, iĝ Chiny w ogóle siÚ nie
rozwijajÈ. W przyszïoĂci takich odpisów moĝe byÊ duĝo i z 9-procentowego wzrostu gospodarczego nie zostanie nic”.

Powrót do szkoły biznesowej
Gdy Chanos nie jest akurat zajÚty analizowaniem sytuacji w Chinach, koncentruje siÚ na
komercyjnym sektorze edukacyjnym, czyli tym, co nazywa „narodowÈ hañbÈ”. Przewiduje,
ĝe branĝa ta znajdzie siÚ w najbliĝszych latach pod duĝÈ presjÈ z uwagi na drastyczne ciÚcia federalnych gwarancji kredytowych. Nie pomogÈ nawet Republikanie, którzy toczÈ na

Kup książkę

Poleć książkę

172

INWESTORZY ALFA

tyïach walkÚ o wsparcie dla tej branĝy. „Moim zdaniem to skandal na skalÚ ogólnokrajowÈ, ĝe wszystkie te dzieciaki otrzymujÈ dyplomy »uniwersytetów«, a mimo to nie majÈ na
rynku pracy szans wiÚkszych, niĝ gdyby poprzestali na skoñczeniu szkoïy Ăredniej. Nic
nie zyskujÈ, a jedynie zostajÈ z 20 lub 30 tysiÈcami dolarów dïugu, którego nie mogÈ spïaciÊ — mówi Chanos. — Ostatecznie ciÚĝar spïaty tych zobowiÈzañ spada na podatnika”.
Ostatnio Chanos sam spÚdza trochÚ czasu w salach wykïadowych. Zostaï goĂcinnym
wykïadowcÈ w School of Management przy Uniwersytecie Yale, gdzie prowadzi oĂmioczÚĂciowy wykïad zatytuïowany „Historia oszustw finansowych. PodejĂcie naukowe”.
Kaĝdego poniedziaïkowego popoïudnia udaje siÚ do New Haven, by przekazywaÊ swojÈ
wiedzÚ finansowÈ grupie okoïo piÚÊdziesiÚciu studentów ostatniego roku.
Co tydzieñ prowadzi zajÚcia przez trzy godziny. PoïowÚ tego czasu poĂwiÚca na wykïad, a przez drugÈ poïowÚ studenci omawiajÈ przygotowane przez siebie analizy przypadków oszustw finansowych, które miaïy miejsce w latach 1992 – 2005. Podczas ostatnich
zajÚÊ, odbywajÈcych siÚ pod koniec maja, studenci prezentujÈ ostatni przypadek. OmawiajÈ Harken Energy Corporation i jej spóïkÚ zaleĝnÈ Harken Andarko Partners.
Wysoka studentka w okularach wstaje z miejsca, staje przed kolegami i zaczyna odpalaÊ
prezentacjÚ. Po kilku slajdach przechodzi do sedna pierwszego wystÚpku. „Jedna transakcja
kapitaïowa wygenerowaïa 50% caïego zysku operacyjnego spóïki za 1994 rok. Jest to jawne
naruszenie zasad sprawozdawczoĂci finansowej równoznaczne z oszustem” — oznajmia.
„Harvard Management Company, jednostka odpowiedzialna za zarzÈdzanie aktywami na Harvardzie, przedïuĝyïa spóïce Harken kredyt, dokupiïa jej kolejne akcje i podejmowaïa inne tego typu dziaïania, by sztucznie wspieraÊ ceny tych walorów — mówiïa dalej
studentka. — Harvard Management Company sprzedaïa swój pakiet akcji, gdy ich cena
byïa wysoka. Zarobiïa na tej transakcji 20 milionów dolarów, co w caïym okresie posiadania
tych papierów daïo roczny zwrot z inwestycji na poziomie 3%”.
Chanos przerywa: „Gdzie pani upatruje potencjalnego oszustwa w tych dziaïaniach
inwestorów z Harvardu?”.
Studentka wypowiada pod nosem sïowa odpowiedzi, ale Chanos nie jest usatysfakcjonowany. Studentka mówi dalej.
„SEC analizowaïa sprawÚ pakietu akcji naleĝÈcych do prezesa zarzÈdu Harken, Alana
Quashy, ale nie dopatrzyïa siÚ ĝadnych podstaw do postawienia mu zarzutów”.
Chanos znów siÚ wtrÈca, tym razem zwracajÈc siÚ do wszystkich zebranych: „ZapamiÚtajcie jeden z waĝniejszych punktów naszych zajÚÊ. Transakcja, która wydaje siÚ maïo
istotna dla organizacji, moĝe byÊ bardzo istotna dla jednej osoby w tej organizacji. Co byïo
tutaj kluczem? Gdzie byï zwiÈzek? Dlaczego? Chodzi o istotne okolicznoĂci. PamiÚtajcie,
ĝe to, co nieistotne dla organizacji, moĝe mieÊ znaczenie dla jednej kluczowej osoby”.
Chanos mówi dalej: „Dlaczego Harvard usilnie pompowaï pieniÈdze w tÚ spóïkÚ? Jak
czÚsto zdarza siÚ, ĝeby w spóïkÚ wartÈ 150 milionów dolarów inwestowaïy takie tuzy jak
Harvard czy Soros? Tak maïa firma normalnie w ogóle nie zwróciïaby ich uwagi. WyglÈda
na to, ĝe zarzÈdzajÈcy aktywami robiï wszystko, co mógï, aby ratowaÊ swojÈ inwestycjÚ”.
Znakomita analiza przypadku dla wszystkich poczÈtkujÈcych cynicznych tropicieli.
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