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Piramida finansowa - co to jest i na czym polega?

O

szustwa finansowe nie są może stare jak świat, ale na pewno liczą sobie nie mniej
lat niż gospodarka towarowo-pieniężna. Odkąd powstał pieniądz i zróżnicowanie
majątkowe, zawsze znajdą się ludzie, którzy chcą zarobić szybko, bez ryzyka i bez

wysiłku i zawsze znajdą się oszuści, którzy tą chęć chcą wykorzystać.

Jednym z

najsłynniejszych rodzajów oszustw finansowych jest piramida finansowa, znana też
jako schemat

Ponziego. Mechanizm

działania

piramid

finansowych

polega

na

pozyskiwaniu przez ich założycieli jak największej liczby uczestników, którzy – zachęceni
obiecywanymi zyskami – wpłacają im pieniądze. W praktyce rzadko są świadczone usługi
finansowe. Organizatorzy namawiają zwykle uczestników piramidy finansowej do
werbowania kolejnych osób. Z tego powodu piramidy finansowe są z góry skazane na
upadek, bowiem system wymaga lawinowego dopływu nowych uczestników, a taka
możliwość jest ograniczona. Hipotetyczna piramida, która wymagałaby zwerbowania
przez każdego uczestnika sześciu kolejnych, już na dziesiątym jej poziomie musiałaby
mieć liczbę uczestników większą o 60% od liczby mieszkańców Polski, a na trzynastym
poziomie liczbę uczestników znacznie większą od liczby mieszkańców świata.
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Struktura piramidy finansowej istnieje zatem dopóki suma wycofywanych przez
uczestników pieniędzy jest niewielka w stosunku do napływających do systemu nowych
środków.
ustaleniami
środków

Zgodne

z

wypłaty
pierwszym

uczestnikom

piramidy

usypiają

czujność

kolejnych, liczących na
rzekomo łatwe, pewne i
wysokie zyski. Im bardziej
organizatorom udaje się
wydłużyć okres nowych
wpłat i im więcej ma ona
poziomów, tym więcej uczestników jest poszkodowanych w chwili jej upadku – często
tracą oni większość lub nawet całość powierzonych środków.
Klasyczne piramidy finansowe można poznać po tym, że otwarcie wskazują na to, że
jedynym źródłem zysków uczestników są wpłaty od kolejnych osób. Mechanizm ich
działania jest jednak często maskowany za pomocą pozornego oferowania inwestycji w
określone aktywa takie jak nieruchomości czy złoto. Bardzo często zdarza się, że
uczestnicy orientują się, że zostali oszukani dopiero wówczas, gdy organizator ma
trudność w regulowaniu zobowiązań lub wręcz wtedy, gdy piramida upada.
Piramidy finansowe w czystej postaci występują rzadko. Zwykle pojawiają się w krajach,
w których instytucje finansowe są słabo rozwinięte, a poziom wiedzy ekonomicznej
społeczeństwa jest niewielki.
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Charles Ponzi – historia pierwszego oszustwa

W

Bostonie Ponzi pracował jako tłumacz. Pomysł na największy przekręt

finansowy początków XX wieku przyszedł mu do głowy wraz z przesyłką, którą
dostał od znajomych z Hiszpanii, zawierającą tzw. Międzynarodowy Kupon na

odpowiedź.
Na skutek zawirowań po I wojnie światowej ceny stosowane przez poszczególne kraje
były bardzo zróżnicowane. Kto wówczas słał list za morze i czekał na odpowiedź, mógł
wysłać w kopercie uniwersalny substytut znaczka – międzynarodowy talon na
odpowiedź. IRC podlegał wymianie
na znaczki pocztowe o wartości
opłaty za list zwykły zagraniczny,
wysyłany w dowolne miejsce na
świecie. Chodziło o to, żeby nie
nadwyrężyć

adresata

ewentualnej

kosztami

korespondencji

zwrotnej. Taki np. Portugalczyk nie
miał u siebie na lizbońskiej poczcie
znaczków amerykańskich, ale talon
IRC – owszem. Jeśli go kupił i wysłał z
listem do Stanów, tam można go było
zamienić na znaczki o nominałach
należnych

w

ruchu

pocztowym

między USA a Portugalią. Ponzi zauważył, że wymieniając w Ameryce IRC na znaczki
pocztowe znacznie zaoszczędził, czy wręcz zarobił. Wpadł więc na pomysł masowego
skupywania europejskich IRC i wymieniania ich w USA na znaczki, które sprzedawał
później z zyskiem. Zysk netto wynosił około 40%.
Pierwszymi, którzy zauważyli niedoskonałości schematu Ponziego, byli dziennikarze
gazety Boston Post, która w lipcu 1920 r. zamieściła na swych łamach alarmujący artykuł,
analizujący interes Ponziego. Jeden z dziennikarzy doliczył się, że gdyby klienci chcieli
zrealizować zyski, Ponzi musiałby im wypłacić w sumie równowartość 160 milionów
kuponów. Tymczasem dokumenty firmy wykazywały, ze SEC obraca zaledwie 27
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tysiącami

IRC.

Ujawniona przez media informacja o rzeczywistej liczbie kuponów spowodowała
pierwszy kryzys w działalności Ponziego. Przerażeni klienci zażądali masowo swych
pieniędzy. Ponzi zachował jednak zimną krew i rozpoczął wypłaty. Natychmiast
uspokoiło to nastroje, Ponzi zaś miał to szczęście, że starczyło mu na to pieniędzy.
Ocenia się, że Ponzi naciągnął spragnionych zysku klientów na 15 mln ówczesnych
dolarów. Ponzi został aresztowany i stanął przed sądem. Dostał wyrok pięć lat kary
pozbawienia wolności i trafił do więzienia federalnego na Florydzie. Wyszedł po 3,5 roku
po wpłaceniu kaucji. Po opuszczeniu więzienia zamieszkał w Springfield na Florydzie,
gdzie uruchomił nowy system finansowy „Charpon Land Syndicate”. Choć Ponzi przez
większość swojego życia w USA oszukiwał ludzi, na uwagę zasługuje fakt, iż jako pierwszy
na naprawdę masową skalę wdrożył schemat finansowej piramidy. Do dziś w USA,
zamiast używać pojęcia piramidy finansowej, mówi się raczej o schemacie Ponziego.

Sen o łatwym zysku – najsłynniejsze piramidy finansowe świata
Choć mechanizm działania takiego oszustwa wydaje się powszechnie znany, wciąż
powstają nowe piramidy, które doprowadzają tysiące naiwnych inwestorów do ruiny.
Afera Madoffa
Bernard Madoff - filantrop i współtwórca giełdy NASDAQ
został w 2009 roku skazany na 150 lat więzienia. Przez
dwadzieścia lat prowadził piramidę finansową, która miała
narazić jego klientów na stratę ok. 65 miliardów dolarów. W
2009 roku malwersant przyznał się, że zbudował piramidę
finansową, wykorzystując nowe środki do wypłat niczego
nieświadomym inwestorom. Co najdziwniejsze, proceder ten
trwał już od lat dziewięćdziesiątych i do dziś stanowi zagadkę,
dlaczego w porę nie zareagował nadzór finansowy SEC.
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Bezpieczna Kasa Oszczędności
Lech Grobelny założył swoją działalność w 1989 r. Kusił klientów lokatami
oszczędnościowymi, na których obiecywał niebotyczne zyski, rzędu kilkuset procent
rocznie. Cały interes opierał się na wymianie złotówek na dolary, jednak plany
Grobelnego pokrzyżowała zmiana prawa i uwolnienie polskiej waluty. W Polsce pozostało
ok. 10 tys. oszukanych osób, które powierzyły Grobelnemu kapitał szacowany na 25-26
mld starych złotych przed denominacją. Otrzymał wyrok 12 lat więzienia.
Słowackie parabanki
Na Słowacji na przełomie 2001 i 2002 r.
zbankrutowało pięć parabanków, działających na zasadzie
piramid finansowych – P.M.G, Horizont, Drukos, Slovakia,
Sas. Oferowały one 40% odsetek rocznie. Zaufało im 200 tys.
obywateli,

przede

wszystkim

emeryci

i renciści,

którzy utracili całe swoje oszczędności.
W parabankach zniknęło 20 mld koron (475 mln euro).
Rząd

odmówił

ofiarom

rekompensaty,

stwierdzając,

że stałoby się to ze szkodą dla innych podatników.
Rozgoryczeni obywatele oskarżali władze, że pozwoliły
na działalność parabanków, nie ostrzegły społeczeństwa
i pobierały

od nich

Śledztwo obciążyło

wysoki,

25-procentowy

odpowiedzialnością

za tę

podatek.
zapaść

finansową Jozefa Majskiego, który jest jednym z najbogatszych ludzi na Słowacji,
a o źródłach jego majątku krążą mroczne legendy. Majski nie został jednak ukarany.

Dramat na Czarnym Lądzie
Oszuści

finansowi

działają

także

w Afryce.

W 2010 r.

do tragedii

doszło

w zachodnioafrykańskim państwie Benin. 130 tys. osób utraciło równowartość 106 mln
euro, które inwestujący powierzyli firmie ICC Services, skuszeni obietnicą 200procentowych zysków. Wielu pożyczyło pieniądze lub sprzedało swój dobytek. Wypada
podkreślić, że Benin liczy tylko 9 mln mieszkańców, roczny dochód narodowy wynosi zaś
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zaledwie 550 euro per capita. Firma cieszyła się znakomitą opinią, wspierała finansowo
szpitale, sierocińce, organizacje chrześcijańskie i charytatywne. Właściciele ICC Services
chętnie pokazywali się w towarzystwie najwyższych rangą przywódców kraju, w tym
prezydenta Yayi Boni. Nikt nie przypuszczał, że tak szanowane przedsiębiorstwo jest
piramidą finansową.

MMM – piramida po rosyjsku
Założycielami MMM byli dwaj bracia Siergiej i Wiaczesław Mawrodimowie oraz ówczesna
narzeczona Wiaczesława, Marina Murawiewa. Firma ruszyła w 1989 roku i początkowo
sprowadzała do ZSRR sprzęt komputerowy z Europy Zachodniej. W 1993 roku MMM
weszła na rynek finansowy. Początkowo bracia Mawrodimowie oferowali klientom
kupno akcji amerykańskich spółek. Interes jednak nie wypalił. Niecały rok później MMM
zaczęła emitować własne papiery (które jednak nie były notowane na żadnym parkiecie),
które miały zapewnić inwestorom 1000 proc. zysku. Rozpoczęła się także zakrojona na
szeroką skalę kampania reklamowa, która pokazywała zwykłych Rosjan kupujących
papiery MMM i zgarniających niesamowite zyski.

Afera finansowa w Polsce - Interbrok Investment

N

ajwiększa jak dotąd afera w polskim
świecie maklerskim, druga po WGI.
Choć

specjaliści

od

inwestycji

kapitałowych niezbyt kojarzą nazwę Interbrok
Investment i posiadają na jej temat jedynie
lakoniczne informacje, to na przestrzeni kilku lat
ta nieznana firma zebrała od inwestorów kilkaset
milionów złotych.
Wszystko zaczęło się we wrześniu 1998 roku,
kiedy to Maciej Soporek i Emil Dróżdż zawiązali
spółkę Ramsed. Oboje zaczynali swoje
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„inwestycje” będąc ludźmi bardzo młodymi. W kwietniu następnego roku nastąpiła
zmiana nazwy z Ramsed na WGI, a w maju Emil Dróżdż sprzedał swoje udziały w tym
przedsięwzięciu, bowiem już w listopadzie 1998 roku założył własną spółkę o
bliźniaczym do WGI charakterze – Interbrok Investment. Działalność firmy od samego
początku owiana była swoistą tajemnicą. Spółka oferowała możliwość lokowania
kapitału na bardzo korzystnych warunkach, a klientem spółki można było stać się tylko
z polecenia, co nadawało w pewnym sensie charakteru elitarności. Według informacji
prasowych wśród klientów Interbrok znajdowali się swego czasu posłowie oraz ludzie

kultury i biznesu. Firma miała wypracować zyski na inwestowaniu pieniędzy klientów
na rynku Forex. Do 2004 roku tego typu działalność nie podlegała nadzorowi Komisji
Papierów Wartościowych i Giełd. Od 2004 roku jednak pośrednictwo finansowe na
rynku Forex stanowiło formę tzw. działalności maklerskiej, której prowadzenie
wymagało zezwolenia. Interbrok Investment takiego zezwolenia nie uzyskał, a mimo to
KNF nie wydała w stosunku do spółki ostrzeżenia publicznego. Fakt ten można
próbować wyjaśnić jednak mało ostentacyjnym charakterem działalności Interbrok.
Interbrok Investment informował klientów o wypracowywanych ponadprzeciętnych
zyskach. W firmie prowadzono jednak podwójną księgowość, a w księgach
rachunkowych nie stworzono nawet subkont przypisanych poszczególnym klientom. Ci
jednak otrzymywali informację o stanie swoich kont z fikcyjnymi wartościami. W
rzeczywistości dokonywane inwestycje przynosiły ogromne straty. Ponieważ Interbrok
Investment nie chciał przyznać się do inwestycyjnych porażek, przypuszczalnie
finansował wypłaty z wpłat kolejnych inwestorów, tworząc klasyczną piramidę
finansową, która wcześniej czy później musiała upaść.
26 kwietnia 2007 roku właścicieli Interbroka zatrzymało Centralne Biuro Śledcze.
Prokuratura przedstawiła im zarzuty oszustwa na co najmniej 100 mln zł i
przywłaszczenia po 1 mln zł. Przez dziewięć lat działalności Interbroka z jego usług
skorzystało około 1000 osób. Klienci wpłacili łącznie 802 miliony złotych. Część osób
która na bieżąco wypłacała zyski może liczyć na szczęście. Pokrzywdzonych, którzy nie
zdołali wypłacić obiecywanych zysków, zostało ponad 600 osób, a utracone przez nich
środki opiewały łącznie na kwotę ponad 260 mln zł. We wrześniu 2011 roku, po 4 latach
śledztwa, wszyscy trzej twórcy Interbrok Investment zostali skazani. Emil Dróżdż
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usłyszał wyrok 7,5 roku więzienia, a Andrzej Księżny i Maciej Sikorski po 3 lata. Ponadto
sąd zobowiązał ich do zapłaty grzywny w wysokości 150 tys. oraz 300 tys. zł.
Szczęśliwie dla pokrzywdzonych, Interbrok Investment był spółką jawną, w której
wspólnicy odpowiadają za długi firmy własnym majątkiem. W takiej sytuacji syndyk ma
możliwość ściągnięcia wierzytelności z osobistych majątków skazanych. Niestety, nie
jest to już takie łatwe w przypadku styczności ze skuteczną intercyzą majątkową.
Postępowanie upadłościowe Macieja Sikorskiego zostało uchylone, a klienci nie dostaną
od niego ani grosza. Jak widać w aferze Interbrok Investment nie ma póki co happy
endu, a pokrzywdzeni klienci mogą nigdy nie zobaczyć żadnych swoich pieniędzy.

Afera finansowa na świecie – Wojna w Albanii

O

bjęcie

władzy

w

1992

przez partię
demokratyczną zapoczątkowało

proces transformacji

gospodarczej w

Albanii. Przyniósł on upadek gospodarki
albańskiej,

która

opierała

się

na

przestarzałych technologiach i nie była w
stanie

sprostać

konkurencji

w

realiach wolnorynkowych. Znaczącą część
dochodów

ludności

stanowiły

zarobki gastarbeiterów, pracujących w Grecji i we Włoszech, którzy przysyłali zarobione
pieniądze do rodzin w kraju. Brak możliwości zainwestowania napływających środków
finansowych wykorzystali właściciele piramid finansowych, oferujący możliwość

dokonania inwestycji przy oprocentowaniu znacznie przekraczającym te, które oferowały
banki. W 1996 władze Albanii otrzymywały szereg sygnałów od ekspertów rynku
finansowego o zagrożeniu możliwym krachem piramid. Wybory parlamentarne 1996 nie
sprzyjały jednak podnoszeniu tej kwestii, tym bardziej że wszystkie największe siły
polityczne zachęcały do inwestowania w piramidy i nie chciały poprzez niepopularne
decyzje zmniejszać swoich szans przed wyborami. W początkach stycznia 1997
zaczęły bankrutować fundusze piramidowe, które oferowały niższe oprocentowanie
wkładów i traciły potencjalnych klientów na rzecz tych funduszy, które nadal oferowały
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wysokie zyski (nawet do 100 proc. miesięcznie). Nocą 9/10 stycznia z portu
we Wlorze wypłynęła motorówka, na której znajdowały się aktywa dwóch największych
funduszy: Gjallica i Xhaferri. Krach piramid spowodował stratę ponad 1200 mln dol., które
mieszkańcy Albanii zainwestowali i bezpowrotnie stracili. Na początku lutego w
największych miastach południowej i środkowej Albanii doszło do serii protestów
zbankrutowanych inwestorów. Rozszerzająca się fala protestów doprowadziła
do anarchizacji kraju i przejęcia kontroli nad południową częścią kraju przez uzbrojone
bojówki. Broń w rękach protestujących pochodziła z magazynów, które zostały porzucone

przez wojsko. W początkach marca rząd albański utracił kontrolę nad południową częścią
kraju i nie był w stanie opanować sytuacji. 13 marca rozszerzający się bunt ludności dotarł
do Tirany, która na krótko znalazła się w rękach rebeliantów. W czasie zamieszek, które
wiosną 1997 ogarnęły Albanię, zginęło kilkaset osób. W ciągu całego roku w wyniku
samosądów i wypadków z użyciem broni zginęło ponad 3000 osób. Zniszczono i
okradziono 1200 magazynów wojskowych, z których zginęło 652 tys. sztuk broni, a także
materiały wybuchowe i miny. W czasie zamieszek splądrowano siedziby 190
przedsiębiorstw, które zostały zmuszone do zawieszenia działalności. Zniszczeniu uległa
także część zabytków kultury albańskiej i większość infrastruktury turystycznej.
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