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SPECYFIKA RYNKU FINANSOWEGO 
W  EUROPIE

( P i o t r  Ł a s a k )

Rynki finansowe w Europie są w większości bankowo zorientowane, co wynika 
m.in. ze względów historycznych i prawnych. Ostatnimi laty w Europie rozwi
jają  się rynki kapitałowe, a ponadnarodowe przepływy kapitału stają się istot
nym źródłem finansowania gospodarek. Nadmierny rozwój rynku finansowego 
(określony jako finansyzacja gospodarki) doprowadził do kryzysu w 2008 r., 
który dotknął kraje najbardziej rozwinięte, nie oszczędzając też pozostałych. 
Celem niniejszego rozdziału jest wskazanie struktury i procesu rozwoju rynku 
finansowego w Europie, jak też charakterystyka europejskiego rynku bankowego, 
rynku kapitałowego i rynku długu. Przedstawiono źródła i mechanizmy kryzysu 
finansowego i gospodarczego w grupach badanych państw Europy, w podziale 
krajów na cztery grupy: UE15+3, UE13, EW7 i B6.

Na świecie funkcjonują dwa główne modele bankowości, które determinują 
rozwój rynku finansowego, a także realnej gospodarki: kontynentalny, zwany też 
reńskim lub niemiecko-japońskim, i anglosaski, zwany też anglo-amerykańskim. 
Model kontynentalny jest bankowo zorientowany, co oznacza, że dominującą 
rolę na rynku finansowym pełnią banki, które są głównym źródłem finansowania 
przedsiębiorstw (zarówno krótko-, jak i długoterminowego). Instytucje te mają 
charakter uniwersalny, natomiast ich relacje są długoterminowe („bankowość rela
cyjna”). Model anglosaski jest rynkowo zorientowany, ponieważ dominującą rolę 
odgrywa rynek kapitałowy. Rola banku w modelu anglosaskim jest ograniczona, 
a relacje z klientami mają charakter krótkoterminowy („bankowość transakcyjna”) 
(He f f e r n a n  2007: 9-10). Na rynku o modelu anglosaskim podmioty gospodarcze 
chętniej i łatwiej zdobywają kapitał, choćby poprzez emisję papierów wartościo
wych (akcje i obligacje przedsiębiorstw) (Tc h o r e k  2012: 140-143).

W  Europie sektor bankowy, a przez to cały rynek finansowy z wyjątkiem 
Wielkiej Brytanii, jest zorientowany bankowo. Głównymi determinantami takiego 
ukształtowania rynku finansowego są: dynamiczna ewolucja systemu bankowego 
oraz system prawa pisanego1, na którym bazuje również integracja gospodarcza 
w Unii Europejskiej, unii walutowej oraz wspólnota rynku usług finansowych.

Jego przeciwieństwem był anglosaski system prawa określany jako common law.
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Szczególnie unia monetarna przyśpiesza rozwój wspólnego rynku finansowego 
i umacnia jego powiązania z realną sferą gospodarki.

Integrację rynku finansowego w Europie można rozpatrywać z perspektywy 
integracji transgranicznej oraz integracji międzysektorowej. Integracja trans- 
graniczna scala rynki finansowe w UE, a integracja międzysektorowa wiąże 
instytucje finansowe z różnych segmentów rynku finansowego. W  literaturze 
przedm iotu wyróżnia się powiązania kapitałowe pomiędzy poszczególnymi 
instytucjami funkcjonującymi na rynku finansowym, jak również powiązania 
poprzez zbliżoną ofertę produktową (M i k i t a  2010: 31-32).

Proces integracji wspierają przepisy prawne UE, a szczególnie Plan działań 
w zakresie usług finansowych (Financial Services Action Plan, FSAP), opra
cowany przez Komisję Europejską w 1999 r. Głównym ograniczeniem procesu 
integracji rynku finansowego w Europie jest duże zróżnicowanie krajów pod 
względem struktury rynków finansowych oraz poziomu ich rozwoju. W  krajach 
Europy, które przyjmują też różnorodną politykę ekonomiczną, można to uznać 
za czynnik bardziej ograniczający proces integracji (M i k i t a  2012: 30).

Literatura poświęcona zagadnieniom rozwoju rynków finansowych w Europie 
oraz procesom, które doprowadziły do kryzysu finansowego, jest bardzo bogata. 
Charakterystykę ewolucji rynków finansowych w Europie można znaleźć m.in. 
w opracowaniach Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej (2007), Sławomira Bu
kowskiego (2011) oraz Krzysztofa Gajewskiego i innych (2012). W  ostatnich 
latach pojawiło się wiele publikacji pokazujących zależność między procesa
mi, które wystąpiły na przestrzeni mijających kilkunastu lat w krajach europej
skich (rozwój rynków finansowych, utworzenie unii monetarnej), a kryzysem 
finansowym. Do publikacji polskich autorów można zaliczyć w szczególności 
opracowania: Andrzeja Sławińskiego (2010, 2012, 2014a, 2014b), Andrzeja 
Sławińskiego, Dobiesława Tymoczki (2013), Kazimierza Łaskiego, Jerzego 
Osiatyńskiego (2013, 2014), W itolda M ałeckiego (2014), Jerzego Kraciuka 
(2013), a także: Wpływ kryzysu gospodarczego w Europie na politykę zewnętrzną 
Unii Europejskiej Tomasza Kamińskiego (2013) oraz Świat na długu Tomasza 
Gruszeckiego (2012).

Przebieg tych zjawisk w krajach poza Unią Europejską (głównie w Europie 
Środkowej i Wschodniej) można znaleźć m.in. w opracowaniach Grzegorza Go
rzelaka (2010), Moniki Kozub-Idźkowskiej, Marka Proniewskiego (2011) oraz 
Wiktora Rossa (2012).

W  światowej literaturze ukazało się bardzo wiele publikacji poświęconych 
rozwojowi rynków finansowych i mechanizmom, które doprowadziły do obec
nego kryzysu w Europie. Do ważnych publikacji można zaliczyć m.in. opraco
wania takich autorów jak: Carmen M. Reinhart, Kennetha S. Rogoffa (2009), 
Johna Authersa (2013), Pompea Della Posta, Leili S. Talani (2011), Anastasiosa 
Karasavvoglou, Persefoni Polychronidou (2013), Willa Bartletta, Vassilisa Mo- 
nastiriotisa (2010). Wiele wątków poświęconych kryzysowi w Europie można 
znaleźć również w książce Martina Wolfa (2014).
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Dla celów niniejszej analizy przyjmuje się najbardziej ogólny podział rynku 
finansowego, z wyodrębnieniem trzech głównych segmentów: sektora bankowe
go, rynku kapitałowego i rynku ubezpieczeniowego. Wskaźniki umożliwiające 
analizę rynku finansowego to:

-  miary głębokości finansowej (np. aktywa instytucji finansowych/PKB);
-  miary koncentracji (udział trzech lub pięciu największych instytucji, np. 

banków, w rynku);
-  miary struktury (np. aktywa sektora bankowego/inwestycje zakładów ubez

pieczeń lub aktywa sektora bankowego/aktywa funduszy inwestycyjnych) 
(Iw a n i c z -Dr o z d o w s k a  2008: 69).

Dla celów niniejszej analizy wykorzystano dane Banku Światowego. Do 
miar dotyczących sektora bankowego zastosowano dwa wskaźniki: wielkość 
depozytów w bankach względem PKB (deposit money bank assetts/GDP) oraz 
wskaźnik koncentracji sektora bankowego (concentration). Pierwszy wskaźnik 
pokazuje rozmiar sektora bankowego danego kraju (w odniesieniu do jego PKB). 
Z kolei wskaźnik koncentracji pokazuje udział aktywów trzech największych 
banków w aktywach całego sektora bankowego (Be c k , DE M iR G uę-Ku N T , Le v i n e  

2009: 8). Rynek kapitałowy analizowano z wykorzystaniem wskaźnika kapita
lizacji rynkowej (w odniesieniu do PKB) (stock market capitalization to GDP) 
ukazującego kapitalizację rynkową w odniesieniu do PKB danego kraju. Z kolei 
do oceny rynku ubezpieczeniowego wykorzystano wskaźniki: wartość składki 
ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach na życie względem PKB (life insurance 
premium volume/GDP) i wartość składki ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach 
majątkowych (nonlife insurance premium volume/GDP). Pierwszy wskazuje wiel
kość rynku ubezpieczeń na życie w odniesieniu do PKB, z kolei drugi -  wielkość 
rynku ubezpieczeń majątkowych względem PKB danego kraju.

Wyniki analizy przedstawiono w ramach grup badanych państw (UE15+3, 
UE13, EW7 i B6), następnie porównano wyodrębnione sektory rynku finansowe
go między grupami. Horyzont badań obejmuje lata: 2000, 2005 i 2011, a dla rynku 
ubezpieczeniowego (zarówno w obszarze ubezpieczeń na życie, jak i w obszarze 
ubezpieczeń majątkowych) lata 2000 i 2011. Koncentrację sektora bankowego 
wskazano dla 2011 r. Wybór ten podyktowany był istotą poszczególnych infor
macji oraz ograniczonym dostępem do nich (najnowsze pochodzą z 2011 r.).

|  Sektor bankow y

Sektor bankowy w krajach UE15+3 jest najbardziej rozwinięty w Europie, co po
twierdza najwyższa średnia wskaźnika wielkości depozytów w bankach względem 
PKB w tej grupie. Jego średnia wynosiła w 2011 r. ponad 160% PKB, natomiast 
w pozostałych grupach odpowiednio: w UE13 -  99%, w B6 -  60%, w EW7
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-  40%. Na znaczny rozwój sektorów bankowych w krajach UE15+3 wpływ ma 
głównie rozwój tych gospodarek, co potwierdza istotna statystycznie zależność 
pomiędzy poziomem rozwoju gospodarczego a głębokością finansową mierzoną 
udziałem sektora bankowego w PKB (Iw a n i c z -Dr o z d o w s k a  2008: 68).

2000  20 0 5  2011

SR -  średn ia  wielkości depozytów  w bankach w zględem  PKB dla wszystkich krajów UE15+3

W ykre s  13.1. Wskaźnik wielkości depozytów w bankach względem PKB w krajach grupy UE15+3 
w latach 2000, 2005 i 2011

Źródło: opracow anie w łasne na podstaw ie danych Banku Światow ego

Analiza danych statystycznych pozwala stwierdzić, iż istnieje zależność, że im 
słabiej rozwinięty jest sektor bankowy w danej grupie państw, tym większa jest 
w nim dynamika ekspansji. W  badanym okresie (2000-2011) przyrost aktywów 
sektora bankowego w grupach państw wynosi odpowiednio: w UE15+3 -  56%, 
w UE13 -  87%, w EW7 -  248%, w B6 -  109%.

Podobna zależność dotyczy pojedynczych krajów. Jako przykład można podać 
Ukrainę, gdzie na przestrzeni lat 2000-2011 wystąpił ponad pięciokrotny wzrost 
wskaźnika wielkości depozytów w bankach względem PKB. Duże przyrosty 
tej relacji notuje się także w Grecji (z UE15+3), na Litwie, w Bułgarii, Irlandii, 
Estonii i na Cyprze (w UE13). W  wielu z tych krajów zbyt dynamiczny wzrost 
sektora bankowego w UE13 po 2000 r. miał negatywne konsekwencje i w dużym 
stopniu przyczynił się do wystąpienia bardzo ostrego kryzysu bankowego. Warto 
zauważyć, że są też państwa, gdzie rozwój sektora bankowego w badanym okresie 
jest znacznie wolniejszy (Norwegia, Austria, Szwajcaria, Czechy, Polska).

Brak homogeniczności jest bardzo istotną cechą charakteryzującą sektory 
bankowe w poszczególnych grupach państw. N a przykład w 2011 r. wyniósł 
on 82% PKB, natomiast w Irlandii w tym samym roku -  236% PKB. Podobne 
zróżnicowanie występuje w każdej z badanych grup.
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W ykre s  13.3. Wskaźnik wielkości depozytów w bankach względem PKB w krajach grupy EW7 i B6 
w latach 2000, 2005 i 2011

Źródło: opracow anie w łasne na podstaw ie danych Banku Światow ego
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SR -  średn ia  wielkości depozytów  w bankach w zględem  PKB dla wszystkich krajów UE13

W y k re s  13.2. Wskaźnik wielkości depozytów w bankach względem PKB w krajach grupy UE13 
w latach 2000, 2005 i 2011

Źródło: opracow anie w łasne na podstaw ie danych Banku Światow ego
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Z analizy wykresów 13.4-13.6 można wnioskować, że kraje należące do 
wszystkich badanych grup nie są pod względem koncentracji homogeniczne. 
Kilka krajów ma bardzo skoncentrowane sektory bankowe (Islandia, Finlandia, 
Norwegia, Estonia, Gruzja, Ukraina), lecz w innych państwach poziom koncentra
cji sektora bankowego jest dużo niższy (Luksemburg, Polska, Bułgaria, Rumunia).

SR -  średni w skaźnik koncentracji dla wszystkich krajów UE15+3

W ykre s  13.4. Wskaźnik koncentracji dla sektora bankowego w krajach UE15+3 w 2011 r.

Źródło: opracow anie w łasne na podstaw ie danych Banku Światow ego
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SR -  średni w skaźnik koncentracji dla wszystkich krajów UE13

W ykre s  13.5. Wskaźnik koncentracji dla sektora bankowego w krajach UE13 w 2011 r.

Źródło: opracow anie w łasne na podstaw ie danych Banku Światow ego
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SR -  średni w skaźnik koncentracji dla wszystkich krajów EW7 i B6

W ykre s  13.6. Wskaźnik koncentracji dla sektora bankowego w krajach EW7 i B6 w 2011 r.

Źródło: opracow anie w łasne na podstaw ie danych Banku Światow ego

Można zauważyć, że wzrostowi udziału sektorów bankowych w PKB w po
szczególnych krajach towarzyszy wzrost powiązań między bankami i innymi in
stytucjami finansowymi oraz ponadnarodowa ekspansja. Obecny system bankowy 
w Europie jest wzajemnie bardzo powiązany (N i t s c h k a  2012). Banki rozszerzają 
skalę swojej działalności na poziomie międzynarodowym. W  szczególności 
z krajów, w których osiągnęły wysoki poziom koncentracji, zaczęły prowadzić 
międzynarodową ekspansję (Fr i t s c h , Gl e i s n e r , H o l z h a u s e r  2007).

|  Rynek kap ita łow y

Rozwój rynku kapitałowego jest istotny dla zrównoważonego finansowania realnej 
sfery gospodarki, szczególnie w modelu zorientowanym bankowo. Koszt finansowania 
przez rynek kapitałowy często jest niższy od kosztu finansowania za pomocą kredytu 
bankowego, a firmy mogą pozyskać znacznie większe środki na realizację zaplano
wanych inwestycji. Finansowanie to jest istotną alternatywą dla finansowania przez 
banki i pozwala ograniczyć ryzyko i koszty w przypadku ograniczonej akcji kredytowej 
(np. spowodowanej zaburzeniami w sektorach bankowych) (Ja g e r -Gy o r a i l  2014).

Rynek kapitałowy w krajach europejskich jest słabiej rozwinięty w porównaniu 
z sektorem bankowym. Rynki kapitałowe w Europie są bardzo zróżnicowane pomię
dzy grupami krajów oraz między poszczególnymi krajami w ramach danych grup.
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■  2000 H 2005 H 2011

SR -  średn ia  udziału kapitalizacji rynkowej w PKB dla wszystkich krajów UE15+3

W ykre s  13.7. Wskaźnik kapitalizacji rynkowej w PKB w krajach grupy UE15+3 w latach 2000, 2005
i 2011

Źródło: opracow anie w łasne na podstaw ie danych Banku Światow ego

Rynki kapitałowe, podobnie jak sektory bankowe, są najbardziej rozwinięte 
w krajach UE15+3. Świadczy o tym wysokość wskaźnika kapitalizacji w tych 
krajach w stosunku do PKB (wykresy 13.7-13.9). Niższy poziom rozwoju giełd 
papierów wartościowych w grupach UE13, EW7 i B6 wynika z transformacji sy
stemowych tych gospodarek, które charakteryzuje młody rynek, a sektor bankowy 
odgrywa nadal zasadniczą rolę w finansowaniu przedsiębiorstw. Wśród tych grup, 
a w szczególności w EW7 i B6, są też kraje, w których rynek kapitałowy jest na 
tyle mały, że nie ma istotnego znaczenia w międzynarodowych porównaniach. 
Można tu wymienić np.: Azerbejdżan, Białoruś, Bośnię i Hercegowinę czy Moł
dawię. Rynki kapitałowe w tych krajach wprawdzie rozwijają się dynamicznie, 
ale w porównaniu z liczącymi się parkietami ich rola wciąż jest bardzo mała. Z 
tego powodu zostały pominięte w poniższej analizie.

Kształtowanie się rynków kapitałowych w krajach UE15+3 to długotrwały 
proces sięgający XVI w. Pierwsza na świecie giełda papierów wartościowych 
powstała w Belgii (1531), następnie w Holandii (1599) oraz Wielkiej Brytanii 
(1801). W  Stanach Zjednoczonych przedmiotem obrotu są głównie towary rolne 
i surowce, co jest ściśle związane z rozwojem żeglugi i handlu towarami. Z cza
sem zaczęto handlować papierami wartościowymi.

Kraje UE13, EW7 i B6 nie miały tak długiej tradycji historycznej w funkcjo
nowaniu rynku giełdowego i dopiero obecnie rozwijają ten rynek. Pozytywny 
wpływ w wielu krajach UE13 ma przystąpienie do Unii Europejskiej i procesy 
integracji z tym obszarem gospodarczym (m.in. rozwój prawa i instytucji). Istotną 
determinantą rozwojową jest też transformacja gospodarek i napływ zagranicznych 
inwestycji. Bardzo często odbywa się to właśnie poprzez rynek kapitałowy.
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■  2000 B2005 B2011 

SR -  średn ia  udziału kapitalizacji rynkowej w PKB dla wszystkich krajów UE13

W y k re s  13.8. Wskaźnik kapitalizacji rynkowej w PKB w krajach grupy UE13 w latach 2000, 
2005 i 2011

Źródło: opracow anie w łasne na podstaw ie danych Banku Światow ego
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Turcja R osja C zarnogóra

W ykre s  13.9. Wskaźnik kapitalizacji rynkowej w PKB w krajach grup EW7 i B6 w latach 2000, 
2005 i 2011

Źródło: opracow anie w łasne na podstaw ie danych Banku Światow ego

Wskaźnik kapitalizacji rynkowej w stosunku do PKB pokazuje bardzo dużą 
różnicę rozwoju rynku giełdowego w krajach UE15+3 i UE13. Średnia tego 
wskaźnika w pierwszej z tych grup wynosi ponad 60% PKB, natomiast w dru
giej z nich ok. 20% PKB (wykresy 13.7 i 13.8). Duże zróżnicowanie widać też 
między poszczególnymi krajami. Zarówno w jednej, jak i w drugiej grupie można 
wskazać kraje, w których rynek kapitałowy odgrywa istotną rolę, co potwierdza 
udział kapitalizacji rynku giełdowego w PKB (Szwajcaria, Luksemburg, Wielka 
Brytania, Malta i Polska). Równocześnie w każdej z grup występują kraje, w któ
rych rynek kapitałowy ma znacznie mniejszy udział w PKB. Należą tutaj m.in.:



348 Piotr  Ł asak

Austria, Portugalia, Norwegia, Słowacja, Litwa czy Belgia. Można stwierdzić, 
że podobnie duża heterogeniczność występuje w grupach EW7 i B6, przy czym 
rynek kapitałowy w całej grupie EW7 wydaje się słabiej rozwinięty. Przyjmując 
za kryterium podział na kraje wysoko rozwinięte (UE15+3) oraz kraje słabiej 
rozwinięte (pozostałe grupy państw), można wyciągnąć wniosek, że w pierw
szej grupie rynki giełdowe są dobrze rozwinięte. W  przypadku pozostałych grup 
państw rynek kapitałowy odgrywa dużo mniejszą rolę i tylko niektórym krajom 
udaje się rozwinąć go w takim stopniu, że może stanowić alternatywę dla finan
sowania przez sektor bankowy. Do krajów, które odniosły sukces i zbudowały 
dostatecznie duże i płynne rynki giełdowe, można zaliczyć: Czechy, Polskę, Ro
sję, Turcję i Węgry (Io r g o v a , On g  2008: 7). W  przypadku pozostałych państw, 
mimo dużej ich determinacji, w rozwoju rynku występują różne przeszkody, np. 
mała płynność rynku lub zbyt mała liczba notowanych spółek.

Analiza wskaźnika udziału kapitalizacji rynkowej w PKB wskazuje zmienność 
tego udziału wraz z upływem czasu. Bardzo duże zmiany następują w latach 2000, 
2005 i 2011. W  okresie 2000-2011 w zdecydowanej większości krajów UE15+3 
wskaźnik udziału kapitalizacji rynkowej w PKB ulega zmniejszeniu. W przypadku 
Islandii, Finlandii czy Grecji są to duże spadki. Podobnie na Cyprze, w Estonii, na 
Litwie i Malcie. Świadczy to o dużym wpływie kryzysu finansowego na te rynki. 
Charakterystyczne jest, że kraje należące do pozostałych dwóch grup (EW7 i B6) 
nie doświadczają porównywalnie dużych spadków kapitalizacji rynku giełdowego 
w stosunku do PKB. Można zatem oceniać, że mechanizmy kryzysowe kumulują 
się w tym okresie na rynkach bardziej rozwiniętych.

Kraje UE15+3 w badanym okresie charakteryzują duże zmiany struktury 
rynku kapitałowego po 2000 r. Do najważniejszych przekształceń można zaliczyć 
konsolidację tego rynku oraz rozwój przestrzeni dla obrotu akcjami nowych, inno
wacyjnych spółek. Wynika to z tworzenia platform obrotu giełdowego, procesów 
fuzji i przejęć oraz tworzenia alternatywnych systemów obrotu. Do kluczowych 
zdarzeń należy zaliczyć:

-  stworzenie platformy handlu giełdowego Euronext w 2000 r.;
-  utworzenie platformy giełdowej OMX w 2003 r.;
-  połączenie parkietów Euronext i NYSE w 2006 r.;
-  połączenie amerykańskiej platformy obrotu giełdowego NASDAQ z OMX 

w 2007 r.
W sierpniu 2000 r. łączą się: holenderska Amsterdam Stock Exchange, belgij

ska Brussels Stock Exchange i francuska Paris Bourse, tworząc europejską sieć 
giełd Euronext. Rok później dołącza do nich londyńska giełda instrumentów po
chodnych London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE), 
a w 2002 r. -  portugalska giełda BVLP (Al e k s a n d r o w i c z  2011: 24-25). W 2006 r. 
Euronext łączy się z giełdą nowojorską New York Stock Exchange (NYSE).

W  UE15+3 w analizowanym okresie pojawia się platforma OMX, powstała 
w 2003 r. przez połączenie szwedzkiej giełdy instrumentów pochodnych OM AB 
i giełdy papierów wartościowych w Helsinkach, następnie włączenie w nowo
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powstałą strukturę giełd z Tallina i Rygi, a w dalszej kolejności parkietów z Oslo, 
Kopenhagi, Rejkiawiku i Wilna (C i e ś l i k  2008: 74-79). W 2007 r. następuje kon
solidacja giełdy OMX z amerykańską NASDAQ.

Proces konsolidacji giełd europejskich obejmuje w badanym okresie również 
przejęcie przez londyńską London Stock Exchange włoskiej Borsa Italiana (2006), 
przez Wiener Borse Group giełd z Pragi, Lublany i Budapesztu oraz przez Deut
sche Borse giełdy Irish Stock Exchange, a także połączenia lokalnych parkietów 
giełdowych w innych krajach, np. w Hiszpanii czy Grecji (W i n k l e r -D r e w s  

2009).
W  krajach UE15+3 w badanym okresie następuje dynamiczny rozwój al

ternatywnych systemów obrotu (ang. Alternative Trading System, ATS). Do 
najważniejszych z nich można zaliczyć:

-  brytyjski Alternative Investment Market, powstały w 1995 r. jako pierwszy 
rynek alternatywny o światowym znaczeniu;

-  funkcjonujący przy giełdzie NYSE-Euronext rynek alternatywny Alternext;
-  regulowany przez Deutsche Borse rynek Entry Standard;
-  rynek First North działający przy Nasdaq-OMX (Fe d e r -Se m p a c h  2012: 

90-93).
Pod koniec badanego okresu większość europejskich giełd (za wyjątkiem 

Bułgarii i W ęgier) posiadała alternatywne systemy obrotu. Do liczących się 
instytucji można zaliczyć również polski New Connect.

Dynamiczny rozwój ATS powoduje bardzo szybki rozwój rynku kapitałowego 
w Europie oraz stwarza większe możliwości finansowania przedsiębiorstw. Alter
natywne systemy obrotu są instytucjami, które uzupełniają działanie tradycyjnych 
giełd papierów wartościowych. Pełnią istotną rolę m.in. dlatego, że są przezna
czone dla małych i średnich przedsiębiorstw, pozwalają pozyskać finansowanie 
z wysokim poziomem ryzyka. Alternatywne systemy obrotu odgrywają istotną 
rolę w okresie dekoniunktury, kiedy rośnie awersja do ryzyka, a dostęp do kapitału 
jest ograniczony (Za w a d k a  2012: 27).

Obligacje przedsiębiorstw, jedna z form finansowania (oprócz kredytów ban
kowych i emisji papierów własnościowych), w krajach strefy euro stanowią 
kilkanaście procent wartości wszystkich instrumentów dłużnych i nigdy nie 
przekraczają 10% PKB (Ka y a , Me y e r  2014). W pozostałych badanych tu krajach 
udział obligacji w strukturze źródeł finansowania przedsiębiorstw jest minimal
ny i w połowie minionej dekady nie przekraczał kilku procent (Io r g o v a , On g  

2008: 7). Tak niski poziom ich udziału utrzymał się również w ostatnich latach 
(Sc o t t -Qu i n n , Ca n o  2013). Należy więc przyjąć, że rynki te nie tylko obecnie, 
ale w bliskiej przyszłości będą nadal odgrywały drugorzędną rolę w finansowaniu 
przedsiębiorstw w Europie.
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|  Rynek długu

Rynek długu, traktowany łącznie jako rynek zadłużenia publicznego i prywatnego, 
jest istotną częścią rynku finansowego w Europie. Jest on bardzo zróżnicowany 
w badanych tu krajach europejskich (wykresy 13.10-13.13) -  od zadłużenia 
łącznego poniżej 50% PKB po przekroczenie PKB kilkukrotnie (np. Dania, 
Holandia, Irlandia, Islandia).
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W y k re s  1 3 .1 0 . Udział dłużnych papierów wartościowych w PKB w krajach grupy UE15+3 
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W ykre s  13.12. Udział dłużnych papierów wartościowych w PKB w wybranych krajach UE13, Rosji, 
Ukrainie i Turcji w 2005 r.
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W ykre s  13.13. Udział dłużnych papierów wartościowych w PKB w wybranych krajach UE13, Rosji, 
Ukrainie i Turcji w 2011 r.
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Na podstawie wykresów 13.10-13.13 można stwierdzić, że zadłużenie w sto
sunku do PKB jest na wyższym poziomie w krajach grupy UE15+3 w porów
naniu z pozostałymi grupami analizowanych tu państw. Sytuacja ta wpisuje się 
w tendencje światowe, gdyż współcześnie zasadniczo bardziej zadłużone są 
kraje wysoko rozwinięte (Gr u s z e c k i  2012: 119). Charakter długu (przyjmując 
za kryterium podziału dług prywatny i publiczny oraz dług krajowy i zagra
niczny) w Europie jest zróżnicowany. Dług krajowy przeważa w Danii, a dług
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zagraniczny w Holandii, Szwajcarii i Turcji. W  grupie UE15+3 dominuje dług 
prywatny, natomiast w pozostałych grupach -  dług publiczny. Można wniosko
wać, że wynika to z bardziej liczącej się pozycji sektora prywatnego w krajach 
bardziej rozwiniętych. Na podstawie Europejskiego Banku Centralnego można 
stwierdzić, że w strefie euro w strukturze długu prywatnego dominuje zadłużenie 
podmiotów sektora finansowego. Zadłużenie przedsiębiorstw funkcjonujących 
w realnej sferze gospodarki stanowi tylko niewielką część całego zadłużenia 
prywatnego (www.ecb.europa.eu/stats; dostęp: 30.11.2015).

Analiza wykresów 13.10-13.13 pozwala stwierdzić, że w latach 2005-2011 
wzrasta zadłużenie wielu krajów. W  grupie UE15+3 ze 160% do 210% PKB, 
średnie zadłużenie prywatne ze 111% do 151% PKB, zaś średnie zadłużenie pub
liczne z 49% do 59% PKB. W  grupie UE13 oraz Rosji, Turcji i Ukrainie z EW7 
średnie zadłużenie w badanym okresie wzrasta z 52% do 55% PKB. Na zmianę 
tę wpływa spadek średniego długu prywatnego z 15% do 14% PKB oraz wzrost 
średniego długu publicznego z 37% do 41% PKB.

Na uwagę zasługuje duży wzrost długu publicznego w takich krajach UE15+3 
jak: Belgia, Grecja, Irlandia, Portugalia i Włochy, gdzie przekroczył on poziom 
100% PKB (tabela 13.2).

|  Kryzys finansow y i jego w p ły w  na kraje europejskie

■ UE15+3

W  połowie 2008 r. zaczął się w Europie największy kryzys ostatnich siedmiu 
dekad. Jego przyczyn upatruje się w sferze finansowej Stanów Zjednoczonych. 
Po transmisji do Europy przyjął on trzy formy:

-  kryzysu bankowego;
-  kryzysu zadłużeniowego;
-  kryzysu bilansu płatniczego.
W 2008 r. spowolnienie dotknęło pojedyncze państwa, ale już w 2009 r. wszyst

kie niemal kraje grupy UE15+3, co uwidoczniono w tabeli 13.1.
Od września 2007 r., ze względu na powiązania z bankami Stanów Zjednoczo

nych Ameryki, niesprawność wykazuje sektor bankowy. Dno osiąga w Europie 
w drugiej połowie 2008 r. Największe problemy występują w Islandii (banki: 
Glitnir, Kaupthing Bank i Landsbanki Islands), Irlandii (Anglo Irish Bank, Al
lied Irish Bank i Bank of Ireland), krajach Beneluksu (Dexia, Fortis), Wielkiej 
Brytanii (Bradford&Bingley, Halifax Bank of Scotland, Lloyds TSB, Northern 
Rock, Royal Bank of Scotland), Szwajcarii (UBS) i w Niemczech (Commerz
bank, Hypo Real Estate Holding, Bayerische Landsbank) (Ju r o w s k i , Z e g a d ł o  

2009: 75-110). W  obawie przed znacznymi stratami finansowymi społeczeństw

http://www.ecb.europa.eu/stats
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T abe la  13.1. Wskaźnik tempa wzrostu PKB w krajach grupy UE15+3 w latach 2005-2013

Kraj 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

A ustria 2,14 3,35 3,62 1,54 C
O o 1,88 3,07 0,88 0,23

Belgia 1,89 2,63 3,00 0,95 -2 ,6 1 2,50 1,64 0,09 0,27

Dania 2,44 3,79 0,82 -0 ,7 2 -5 ,0 9 1,62 1,15 -0 ,6 5 -0 ,4 9

Finlandia 2,78 4,05 5,18 0,72 -8 ,2 7 2,99 2,57 -1 ,4 6 -1 ,2 1

Francja 1,61 2,37 2,36 0,19 -2 ,9 4 1,96 2,08 0,33 0,28

G recja 0,89 5,81 3,54 -0 ,4 4 -4 ,3 9 -5 ,4 5 -8 ,8 6 -6 ,5 7 -3 ,3 1

H iszpania 3,72 4,17 3,77 1,12 -3 ,5 7 0,01 -0 ,6 2 -2 ,0 9 -1 ,2 3

H olandia 2,25 3,82 4,20 2,08 -3 ,3 0 1,07 1,66 -1 ,5 8 -0 ,7 2

Irlandia 5,67 5,47 4,93 -2 ,6 1 -6 ,3 7 -0 ,2 7 2,77 -0 ,3 1 0,17

Islandia 6,00 4,24 9,72 1,15 -5 ,1 5 -2 ,9 3 2,13 1,14 3,46

Luksem burg 4,12 4,88 6,46 0,49 -5 ,3 3 5,14 2,61 -0 ,1 6 1,99

Niemcy 0,70 3,71 3,27 1,05 -5 ,6 4 4,09 3,59 0,38 0,10

Norwegia 2,59 2,30 2,65 0,07 -1 ,6 3 0,48 1,34 2,89 0,65

Portugalia 0,77 1,55 2,49 0,20 -2 ,9 8 1,89 -1 ,8 3 -3 ,3 1 -1 ,3 5

Szw ecja 2,82 4,69 3,40 -0 ,5 6 -5 ,1 8 5,99 2,66

COO
J

o
i 1,50

Szw ajcaria 3,04 4,01 4,14 2,78 -2 ,1 3 2,95 1,08 1 , 1 1 1,91

W ielka Brytania 2,80 3,04 2,55 -0 ,3 3 -4 ,3 1 1,91 1,64 0,66 1,73

Włochy 0,95 2,00 1,47 -1 ,0 5 1 cn C
O 1,71 0,58 -2 ,2 7 -1 ,9 2

Źródło: dane Banku Św iatow ego

rządy poszczególnych krajów zaczęły ratować te instytucje. Spektakularnym 
przykładem jest Irlandia, gdzie rząd, gwarantując pomoc dla rodzimego sektora 
bankowego, przyjął na siebie nadmierne zobowiązania banków i sam stanął wobec 
kryzysu zadłużenia (Gr u s z e c k i  2012: 303-316).

Kryzys zadłużeniowy pogłębia problemy rządów krajowych w państwach
0 wysokim długu publicznym i deficycie budżetowym. Pojawiają się problemy 
z obsługą długu i dalsze zadłużanie. W  literaturze przedmiotu przyjmuje się, że 
kraj trudno wychodzi z zadłużenia, gdy dług osiągnie poziom 90% PKB. Dziś 
w grupie UE15+3 jest wiele takich krajów, co przedstawiono w tabeli 13.2.

W  dalszym etapie kryzysu problemy zadłużeniowe państw zaczęły negatywnie 
oddziaływać na sektory bankowe, m.in. w Grecji. Kryzys tego kraju przeniósł się na 
cypryjskie banki, gdyż te posiadały bardzo duże ilości greckich obligacji skarbowych.

Kilka krajów w grupie UE15+3 wykazuje odporność na zadłużenie, a ich 
sytuacja ulega poprawie w czasie kryzysu. Przykładem takiego kraju, w którym 
dług publiczny spadał w badanym okresie, jest Szwajcaria, która w 2002 r. wpro
wadziła ograniczenie zadłużenia (tzw. hamulec długu publicznego) polegające 
na równoważeniu wydatków z dochodami kraju. Podobnie postępuje Norwegia
1 Szwecja. Warto przypomnieć, że Szwajcaria i Norwegia nie są krajami człon
kowskimi UE, natomiast Szwecja nie należy do strefy euro. Kraje te cechuje więc 
możliwość prowadzenia bardziej niezależnej polityki gospodarczej w porównaniu 
z innymi państwami grupy UE15+3.
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T abe la  13.2. Wskaźnik dług publiczny/PKB w krajach grupy UE15+3 w latach 2005-2013

Kraj 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

A ustria 65,2 64,6 62,8 60,7 63,8 69,2 72,5 82,1 81,5

Belgia 94,2 92,1 88,1 84,2 89,2 95,7 96,6 102 103,8

Dania 45,1 37,8 32,1 27,5 33,4 40,7 42,8 46,4 45,6

Finlandia 44,4 41,7 39,7 35,2 33,9 43,5 48,8 48,5 52,9

Francja 64,9 66,4 63,7 63,9 68,2 79,2 81,5 85,2 89,6

G recja 98,6 100 106,1 105,4 112,9 129,7 146 171,3 156,9

H iszpania 46,2 43 39,6 36,1 40,2 54 60,1 69,2 84,4

H olandia 52,4 51,8 47,4 45,3 58,5 60,4 63,4 61,3 66,5

Irlandia 29,4 27,2 24,8 25 44,5 64,4 87,4 111,2 121,7

Islandia 34,5 26 27,9 28,5 70,5 87,8 92,8 101 96,2

Luksem burg 6,3 6,1 6,7 6,7 14,4 15,5 19,5 19,1 21,9

Niemcy 65,7 68 67,6 64,9 66,8 74,5 80,3 77,9 79,3

Norwegia 44 42,5 53,8 50,7 48,2 43 43 28,4 29,4

Portugalia 57,6 62,8 63,9 68,3 71,7 83,7 94 111,1 125,8

Szw ecja 50,3 50,4 45 40,2 38,8 42,6 39,4 36,2 36,6

Szw ajcaria 52,8 50,8 45,4 41,8 39,2 37,7 36,3 35,5 36,4

W ielka Brytania 40,9 42,5 43,4 44,5 52,3 67,1 78,4 81,8 85,8

W łochy 103,9 105,9 106,6 103,6 106,1 116,4 119,3 116,4 123,1

Źródło: tradingeconom ics.com  (dostęp: 30.11.2015)

W  strefie euro wzajemne powiązania między bankami i innymi instytucjami 
finansowymi, gwarancje rządów dla banków (które w Europie są kluczowym źród
łem finansowania sfery realnej) w konsekwencji wzmagają problemy zadłużeniowe 
państw. Powodują też kryzys bilansu płatniczego wynikający z nierównowagi 
na rachunku obrotów bieżących będącej pochodną nierównowagi w wymianie 
handlowej. W  sytuacji gdy deficyt na tym rachunku jest finansowany kapitałem 
zagranicznym o charakterze krótkoterminowym, łatwo kapitał ten może odpłynąć 
z danej gospodarki, narażając ją  na kryzys związany z nierównowagą bilansu płat
niczego. W  krajach należących do grupy UE15+3 występowało wiele przesłanek 
do tego typu kryzysu. Najważniejsze z nich to zróżnicowanie poszczególnych 
krajów pod względem sytuacji na rachunku obrotów bieżących (tabela 13.3).

Sytuacja na rachunku obrotów bieżących jest często ściśle skorelowana z ra
chunkiem kapitałowym, bowiem kapitał zazwyczaj przepływa z krajów, w któ
rych istnieją duże oszczędności, lecz popyt na kredyt utrzymuje się na niskim 
poziomie, do krajów, w których popyt na kredyt jest duży, oszczędności niskie, 
a stopa zwrotu większa niż na rodzimym rynku. Napływający kapitał finansuje 
rosnącą konsumpcję (deficyt obrotów bieżących). Jeżeli napływający kapitał ma 
charakter inwestycji portfelowych (krótkoterminowe, o charakterze spekulacyj
nym), to może on bardzo szybko odpłynąć z gospodarek, do których wcześniej 
napłynął, czyniąc spustoszenie i wywołując wiele negatywnych konsekwencji. 
Tak właśnie stało się w UE15+3. Przed kryzysem kapitał napływał do Irlandii
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T a b e la  13.3. Saldo rachunku obrotów bieżących w krajach grupy UE15+3 w latach 2005-2013 
(mln USD)

Kraj 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Austria 6245 9042 13189 20127 10290 13149 6610 9478 4439

Belgia 7702 7545 7041 -7109 -2889 8468 -5463 -9352 -18481

Dania 11103 8218 4413 10000 10767 18182 19874 18749 23910

Finlandia 7788 11562 13292 8940 6713 5944 -1688 -3124 -2466

Francja -10260 -12988 -26610 -49876 -35439 -33733 -49217 -41291 -40226

G recja -18233 -29565 -44587 -51312 -35912 -30273 -28582 -6171 1408

H iszpania -83388 -110874 -144539 -154529 -69774 -62497 -53954 -16294 10668

H olandia 41599 57169 50069 38955 50018 61820 81319 89545 94274

Irlandia -7150 -7858 -13850 -15296 -5001 2318 2827 9245 14437

Islandia -2334 -3514 -3421 -4161 -692 -272 -579 -919 1360

Luksem burg 4406 4396 5214 3040 3504 4090 3841 3163 3161

Niemcy 133769 173927 238080 217536 201525 195389 227121 252282 256022

Norwegia 49967 55913 49732 72915 45169 50258 66453 72609 57392

Portugalia -19821 -21534 -23516 -31905 -25652 -24215 -16792 -4359 1159

Szw ecja 26423 34677 43319 44621 25192 29402 32840 31357 34540

Szw ajcaria 53148 55847 40383 5773 36165 75893 39485 53913 97573

W ielka Brytania -59406 -81957 -71079 -41159 -37050 -75228 -32764 -94269 -114209

Włochy -29743 -47827 -51574 -65379 -39304 -70093 -65799 -5528 20878

Źródło: dane Banku Św iatow ego

i krajów południowych w strefie euro (Grecja, Hiszpania, Portugalia, Włochy). 
W sytuacji gdy kryzys przeniósł się do Europy, pojawiła się powszechna niepew
ność, a z poszczególnych gospodarek zaczęły płynąć kolejne negatywne infor
macje, czarny scenariusz zaczął się realizować, powodując wiele negatywnych 
skutków (Wo l f  2014: 59-64).

Kryzys bilansu płatniczego dotknął unię monetarną2. Przyjęte w ramach tego 
ugrupowania integracyjnego zobowiązania w dużym stopniu ograniczają moż
liwość przywrócenia konkurencyjności krajowym gospodarkom. Wynika to 
z kilku przyczyn:

-  m iędzy państwami istnieją duże nierównowagi handlowe (nadwyżki 
w Niemczech, Austrii czy Holandii oraz deficyty w Grecji, Hiszpanii czy 
Portugalii);

-  ze względu na uczestnictwo w unii monetarnej i prowadzenie wspólnej 
polityki pieniężnej nie można wykorzystać tradycyjnych mechanizmów 
zapewniających równoważenie bilansu obrotów bieżących (np. kursem 
walutowym czy stopą procentową);

2 Było to zresztą w brew  obowiązującym  przekonaniom, ponieważ w  przeszłości uważano, że 
w  przypadku krajów  posługujących się wspólną walutą nierównowagi w  bilansie płatniczym 
są nieistotne. Kryzys pokazał, że sytuacja w bilansie płatniczym w krajach należących do unii 
walutowej jest tak samo istotna, ja k  w krajach nienależących do tego obszaru.
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-  możliwości wspólnej pomocy finansowej dla krajów przeżywających 
kryzys są ograniczone ze względu na niechęć do pogłębienia integracji 
(unia transferów, integracja polityczna).

Wskazane problemy powodują, że automatyczne równoważenie bilansów 
płatniczych na tradycyjnych zasadach nie jest możliwe. W lepszej sytuacji wydają 
się być kraje, które nie przystąpiły do strefy euro, a nawet te nienależące do Unii 
Europejskiej, choć te z kolei często znajdują się na innym etapie rozwoju i kryzys 
finansowy wpływa na nie w inny sposób.

■ UE13

Pierwsze symptomy kryzysu w krajach grupy UE13 dostrzeżono w 2008 r., jednak 
do większości z nich kryzys dotarł w 2009 r., o czym świadczy spadek tempa 
wzrostu PKB (tabela 13.4).

T abe la  13.4. Wskaźnik tempa wzrostu PKB w krajach grupy UE13 w latach 2005-2013

Kraj 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bułgaria 5,95 6,47 6,9 5,75 -5 ,0 1 0,65 1,98 0,49 1,06

Chorw acja 4,16 4,78 5,15 2,05 -7 ,3 8 -1 ,7 -0 ,2 8 -2 ,1 8 -0 ,9 4

Cypr 3,91 4,12 5,13 3,62 -1 ,6 6 1,3 0,4 -2 ,4 -5 ,4

Czechy 6,44 6,87 5,53 2,71 -4 ,8 4 2,29 1,96 -0 ,8 -0 ,7

Estonia 9,47 10,41 7,9 -5 ,3 2 -14 ,73 2,47 8,27 4,65 1,63

Litwa 7,8 7,84 9,84 2,92 -14 ,74 1,33 6 3,7 3,25

Łotwa 10,6 12,23 9,97 -4 ,2 4 -17 ,95 -0 ,3 4 5,3 5 4,11

Malta 3,66 2,22 4,28 3,9 -2 ,8 4,3 1,4 1,1 2,9

Polska 3,54 6,19 7,2 3 ,92 2,63 3,69 4,76 1,76 1,66

Rum unia 4,28 8,71 6,26 7,86 -6 ,7 9 -0 ,9 4 2,3 0,35 3,5

Słow acja 6,53 8,26 10,68 5,44 -5 ,2 9 4,82 2,7 1,6 1,42

Słow enia 4 5,65 6,94 3,3 -7 ,7 9 1,22 0,61 -2 ,6 4 -0 ,9 9

W ęgry 4,26 3,96 0,51 0,87 -6 ,5 5 0,78 1,8 -1 ,4 7 1,52

Źródło: dane Banku Św iatow ego

Istotne znaczenie dla transmisji kryzysu miała w tym okresie prowadzona 
wcześniej polityka rozwoju tych krajów. Po transformacji w latach 90. XX w. 
gospodarki te, ze względu na posiadane przewagi (m.in. tania siła robocza), stały 
się istotnymi producentami i podwykonawcami dla korporacji z UE15+3. Prob
lemy przedsiębiorstw z krajów UE15+3 przeniosły się na ich podwykonawców. 
Ponadto społeczeństwa krajów UE13 bardzo chętnie zaspokajały swoje potrzeby 
konsumpcyjne (co jest rezultatem doświadczeń z poprzedniego systemu) i zwięk
szały popyt. Istotny był gwałtowny rozwój rynku nieruchomości w niektórych 
z tych krajów (np. kraje bałtyckie, Polska, Węgry). Skutkiem wprowadzone
go w tych państwach systemu kapitalistycznego, prywatyzacji i daleko idącej
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liberalizacji stało się nadmierne korzystanie z zagranicznych kredytów. Wszystko 
to spowodowało duży napływ zagranicznego kapitału na rynki UE13.

Niestety często konsumpcja i inwestycje finansowane były kredytem, w dużym 
stopniu nominowanym w walutach obcych (euro, franku szwajcarskim, dolarze, 
jenie, a nawet funcie). Kredyty te były niejednokrotnie tańsze i bardziej dostępne 
(szczególnie w latach 2006-2008) w porównaniu z kredytami w rodzimych wa
lutach. Z czasem zadłużenie prywatne w walutach obcych osiągnęło bardzo duże 
rozmiary3. Oprócz gospodarstw domowych zadłużały się również przedsiębior
stwa. Doprowadziło to do sytuacji, że w połowie 2008 r. ponad 45% zobowiązań 
przedsiębiorstw bułgarskich, 30% z krajów bałtyckich i ponad 20% węgierskich 
było nominowane w walutach obcych (Ro c h e  2015, 25). We wszystkich krajach 
tej grupy już na kilka lat przed kryzysem występował deficyt na rachunku obrotów 
bieżących (tabela 13.5). W  powiązaniu z zadłużeniem w walutach obcych jest to 
typowy mechanizm prowadzący do kryzysu bilansu płatniczego.

T a b e la  13 .5 . Saldo rachunku obrotów bieżących w krajach grupy UE13 w latach 2005-2013 
(mln USD)

Kraj 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bułgaria -3 3 4 6 -5863 -11437 -11875 -4 2 5 6 -7 9 6 132 -4 9 8 963

Chorw acja -2 4 5 9 -3211 -4 3 2 7 -6 0 7 7 -3 0 5 7 -9 0 0 -4 0 4 -2 5 1 715

Cypr -9 7 0 -1 2 7 9 -1 8 3 0 -3 8 7 7 -2 4 8 0 -2 3 0 9 -8 0 7 -1 5 7 7 -4 2 2

Czechy -1 2 0 9 -3 1 3 0 -7 9 4 0 -4 7 7 3 -4 8 4 8 -7 6 0 1 -6113 -2 5 5 0 -2 8 5 2

Estonia -1 3 8 6 -2585 -3 5 0 3 -2 2 1 6 558 390 52 -4 3 9 -3 0 0

Litwa -1 8 3 1 -3218 -5 6 9 2 -6 3 0 9 1462 14 -6 1 9 -9 9 675

Łotwa -1 9 9 2 -4521 -6 4 2 4 -4 4 9 2 2283 723 -6 2 8 -7 0 2 -2 4 9

Malta -5 2 3 -6 2 5 -3 1 6 -4 3 8 -7 0 6 -5 7 4 -1 6 5 70 84

Polska -7 2 4 2 -13 1 5 6 -2 6 4 9 9 -34 9 5 7 -1 7155 -2 4 0 3 0 -2 5 7 7 0 -1 8263 -7 1 0 5

Rum unia -8 5 0 3 -12 7 8 4 -2 3 0 8 0 -2 3 7 1 9 -6 9 5 5 -7 2 5 8 -8324 -7 4 9 4 -1 7 8 0

Słow acja -4 0 0 4 -3937 -4 1 0 2 -6 1 8 5 -3 1 6 1 -3 2 4 0 -2027 2039 2025

Słow enia -6 8 0 -6 9 5 -2 0 1 5 -2 9 6 1 -2 3 5 -5 9 206 1486 2947

W ęgry -7 8 8 3 -8118 -9 9 5 0 -10 9 3 1 -9 9 2 346 1132 2306 5496

Źródło: dane Banku Św iatow ego

Kryzys w grupie UE13 wynika z dwu przyczyn: gwałtownego odpływu kapitału 
oraz spadku popytu na towary eksportowane do krajów UE15+3. Po upadku banku 
inwestycyjnego Lehman Brothers i towarzyszących mu zawirowaniach kapitał zagra
niczny zaczął gwałtownie wycofywać się z rynków wschodzących. Nie był on skłonny 
do dalszego finansowania krajów UE13 wobec problemów na rodzimych rynkach. 
W następstwie badane kraje znalazły się w trudnej sytuacji wynikającej z dużych nierów
nowag bilansów płatniczych i dużego zadłużenia nominowanego w walutach obcych.

W marcu 2009 r. udział zadłużenia prywatnego w obcej walucie w stosunku do całego zadłużenia 
wynosił: na Łotwie -  92%, w Estonii -  88%, na Węgrzech -  72%, na Litwie -  65%, w Bułgarii 
i Rumunii -  po 62%, a w Polsce -  40% (Ha r d y  2015: 25).
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Spadek popytu na eksportowane towary jest drugim mechanizmem, przez 
który kryzys przeniósł się do UE13. Na skutek ograniczenia eksportu nastąpił 
spadek produkcji i zatrudnienia. Największe znaczenie miało to w małych, ot
wartych gospodarkach (Czechy, Słowacja, Estonia, Węgry), a nieco mniejsze na 
większych rynkach (Polska, Rumunia).

Przedstawione wyżej procesy miały dalsze negatywne konsekwencje. Kursy 
walut państw UE13 uległy załamaniu, a zobowiązania firm i gospodarstw domo
wych wzrosły. Jest to typowy mechanizm, który występuje na rynkach wscho
dzących w momencie gwałtownego spadku zaufania zagranicznych inwestorów 
i wycofania zagranicznego kapitału. Rządy poszczególnych państw stosowały 
różne polityki mające na celu wychodzenie z kryzysu. Ich działania prowadziły 
zazwyczaj do wzrostu długu publicznego (tabela 13.6). Wystąpił ten sam mecha
nizm, który miał miejsce w grupie UE15+3 -  kryzys finansowy i kryzys bilansu 
płatniczego przekształciły się w kryzys zadłużeniowy. Jak wynika z poniższej 
tabeli, w największym stopniu zadłużenie wzrosło w krajach nadbałtyckich oraz 
w Chorwacji, Rumunii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech.

T abe la  13.6. Wskaźnik dług publiczny/PKB w krajach grupy UE13 w latach 2005-2013

Kraj 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bułgaria 37 27,5 21,6 17,2 13,7 14,6 16,2 15,7 18

Chorw acja 38,2 38,6 36,1 34,4 36 44,5 52,8 59,9 64,5

Cypr 70,9 69,4 64,7 58,8 48,9 58,5 61,3 66 79,5

Czechy 30,1 29,7 29,4 29 28,7 34,6 38,4 39,9 44,6

Estonia 5 4,6 4,4 3,7 4,5 7,1 6,7 6 9,7

Litwa 19,4 18,4 18 16,9 15,5 29,3 37,8 37,2 39,8

Łotwa 14,6 12,4 10,7 9 19,8 36,9 44,5 42,7 40,9

Malta 69,8 68 62,5 60,7 60,9 66,5 66 69,7 67,4

Polska 45,7 47,1 47,7 45 47,1 50,9 54,9 54,8 54,4

Rum unia 18,7 15,8 12,4 12,6 13,2 23,2 29,9 34,2 37,3

Słow acja 41,5 34,2 30,5 29,6 27,9 35,6 41,1 43,5 52,1

Słow enia 26,8 26,3 26 22,7 21,6 34,5 38,2 46,5 53,7

W ęgry 59,1 61,8 65,7 66,1 73 79,8 82,2 81 78,5

Źródło: tradingeconom ics.com  (dostęp: 30.11.2015)

Skala kryzysu w państwach UE13 była różna, w zależności od wielkości 
baniek4 na rynku nieruchomości w danym kraju, poziomu uzależnienia od eks
portu, wielkości deficytu budżetowego oraz rodzaju kursu walutowego (płynny

Bańka spekulacyjna jes t w literaturze przedmiotu definiowana jako samonapędzający się proces 
niezrównoważonego wzrostu cen aktywów na rynku. Bardzo często towarzyszy temu brak uzasad
nienia opartego na rzeczywistych potrzebach. Proces ten wywoływany jest głównie przez czynniki 
psychologiczne, a jednocześnie wzmacniany zadłużeniem podm iotów zgłaszających popyt na 
te aktywa. Proces ten prowadzi do kryzysu, gdyż po okresie szybkiego wzrostu cen następuje 
gwałtowny ich spadek (odwrotny mechanizm), to powoduje załamanie rynku, a jednocześnie 
stawia w bardzo trudnej sytuacji zadłużone wcześniej podmioty.
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lub stały, powiązany z walutą euro). Kryzys miał najgorszy przebieg w krajach 
nadbałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia) oraz na Węgrzech. Z kolei do najbezpiecz
niejszych można zaliczyć Czechy, Polskę, Słowację i Słowenię. Gospodarki tych 
krajów nie miały tak dużych baniek na rynku nieruchomości, a ich zależność od 
zagranicznych walut była dużo mniejsza niż pozostałych państw.

■ EW7

Kryzys w krajach EW7, zapoczątkowany w 2008 r. jako konsekwencja glo
balnego kryzysu finansowego, okazał się bardziej kryzysem strukturalnym niż 
koniunkturalnym. Zagrożenia występujące w tych gospodarkach nie stanowiły 
bezpośredniego rezultatu załamania na rynku finansowym lub w realnej sferze 
gospodarki, lecz raczej wynik niewłaściwej struktury przemysłu; były powodowa
ne bardziej fundamentalnymi przyczynami niż doraźnymi impulsami płynącymi 
z innych krajów.

Kraje grupy EW7 nie były bezpośrednio zagrożone kryzysem finansowym, jak 
to miało miejsce w UE15+3. W latach poprzedzających kryzys charakteryzowało 
je wysokie tempo wzrostu PKB (tabela 13.7). Banki z tych krajów nie prowadziły 
na dużą skalę inwestycji w Europie Zachodniej i USA, co w pewnym stopniu 
działało hamująco na możliwość transmisji kryzysu do tego regionu. Kraje te 
były jednak powiązane z resztą świata, w szczególności z krajami wysoko roz
winiętymi, poprzez współzależność czynników produkcji, powiązania finansowe 
i handlowe, a szczególnie przez sektor energetyczny.

T abe la  13.7. Wskaźnik tempa wzrostu PKB w krajach grupy EW7 w latach 2005-2013

Kraj 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

A rmenia 13,86 13,19 13,74 6,9 -14 ,14 2,19 4,69 7,2 3,49

A zerbejdżan 26,4 34,49 25,04 10,77 9,41 4,85 0,06 2,2 5,79

Białoruś 9,4 10 8,6 10,2 0,2 7,74 5,54 1,73 0,89

Gruzja 9,59 9,38 12,34 2,31 -3 ,7 7 6,25 7,19 6,18 3,31

Mołdawia 7,48 4,8 2,99 7,8 -5 ,9 9 7,1 6,79 -0 ,6 9 8,89

R osja 6,37 8,15 8,53 5,24 -7 ,8 2 4,5 4,26 3,43 1,31

Ukraina 2,69 7,3 7,9 2,29 -1 4 ,8 4,2 5,19 0,2 1,87

Źródło: dane Banku Św iatow ego

Rosja jest kluczowym krajem w grupie EW7. Przyjmując za kryterium po
równania wartość nominalnego PKB (w 2013 r.), gospodarka Rosji jest ponad 
jedenastokrotnie większa od Ukrainy, z kolei gospodarki wszystkich pozostałych 
pięciu krajów tej grupy (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja i Mołdawia) 
łącznie mają taką samą wielkość jak gospodarka ukraińska. Wynika z tego, że 
wpływ kryzysu na tę grupę można przeanalizować na przykładzie wskazanych 
dwóch największych gospodarek tej grupy.
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Zagrożenia, które pierwotnie wystąpiły na światowych rynkach finansowych, 
szybko przeniosły się na gospodarkę Rosji i Ukrainy, a także na kolejne kraje 
EW7, innymi kanałami niż przez sektor bankowy. Do bezpośrednich procesów, 
które wywołały kryzys, można zaliczyć:

1) spadek dochodów z eksportu ze względu na załamanie cen na światowych 
rynkach;

2) problemy rodzimych przedsiębiorstw, które następnie przeniosły się na 
krajowy sektor bankowy;

3) odpływ zagranicznego kapitału;
4) wewnętrzne konflikty -  wojna Rosji z Gruzją (sierpień 2008 r.) oraz od

cięcie przez Rosję dostaw gazu dla Ukrainy (początek 2009 r.).
Oprócz wymienionych ważne są też słabe strony tych gospodarek, takie jak 

nieprzejrzyste prawo, korupcja, brak regulacji ostrożnościowych dla działalności 
instytucji kredytowych, nadmierne zadłużenie (prywatne i publiczne) nominowa
ne w obcych walutach. Wszystko to wynika z przyjętego modelu rozwoju i po
wolnych przemian gospodarczych. Wymienione czynniki tworzyły niekorzystny 
klimat inwestycyjny i nie zachęcały zagranicznych podmiotów do inwestowania 
w tych krajach (Ko z a k  2013).

Początkowo nic nie wskazywało, że kryzys może dotknąć kraje EW7. 
W  latach 2000-2008 zarówno gospodarka rosyjska, jak i ukraińska rozwijały się 
bardzo dynamicznie. Rosja miała też nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących 
(tabela 13.8), co jest dodatkowym czynnikiem potwierdzającym dobrą sytuację 
tego kraju.

T a b e la  13 .8 . Saldo rachunku obrotów bieżących w krajach grupy EW7 w latach 2005-2013 
(mln USD)

Kraj 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Armenia -1 2 3 -2 4 7 -7 8 4 -1 7 4 5 -1 5 2 0 -1 3 1 8 -1123 -1103 -8 3 9

A zerbejdżan 167 3707 9018 16452 10174 15040 17144 14975 12231

Białoruś 458 -1 3 8 7 -3 0 1 2 -4 9 5 8 -6 1 3 2 -8 2 8 0 -5 0 5 2 -1 8 6 2 -7 5 2 1

Gruzja -6 9 4 -1190 -1 9 9 1 -2 8 1 0 -1139 -1195 -1 8 4 0 -1 8 5 0 -9 2 3

Mołdawia -2 2 5 -3 8 6 -6 7 1 -9 7 5 -4 4 6 -4 3 7 -7 7 3 -5 3 8 -3 9 8

R osja 84388 92315 72193 103935 50383 67452 97273 71282 34141

Ukraina 2534 -1 6 1 9 -5 2 5 1 -1 2781 -1 7 3 6 -3 0 1 6 -1 0233 -1 4335 -1 6518

Źródło: dane Banku Św iatow ego

16 września 2008 r., po tym jak wybuchła panika na światowych rynkach, 
indeksy rosyjskiej giełdy papierów wartościowych nagle się załamały, co było 
dla Rosji dużym zaskoczeniem. W  kolejnych miesiącach notuje się duże spadki 
cen surowców naturalnych (ropy naftowej i gazu) i głównych towarów ekspor
towych tych krajów (m.in. wyrobów przemysłu metalurgicznego, chemicznego 
i maszynowego), co ma przełożenie na gospodarkę, bowiem budżety oparto na 
wpływach z eksportu surowców naturalnych. Spadek produkcji i inwestycji,
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redukcja zatrudnienia oraz wystąpienie problemów finansowych w przedsiębior
stwach pogłębiają kryzys. Kluczowy problem, który wystąpił (w szczególności 
w Rosji), opisywany jes t w literaturze przedmiotu jako choroba holenderska 
(G i e r c z y ń s k a  2010). Jest to sytuacja, gdy oparcie gospodarki na dochodach 
z eksportu surowców naturalnych prowadzi w konsekwencji do regresu gospo
darczego. Zarówno Rosja, jak i Ukraina nie stosowały aktywnej polityki prze
mysłowej prowadzącej do zmiany struktury przemysłu, lecz w konstruowaniu 
budżetu korzystały z wysokich cen surowców naturalnych. Kryzys przyniósł ich 
załamanie, co spowodowało też problemy w całej gospodarce.

Przed kryzysem banki w EW7 bardzo chętnie udzielały kredytów. W  czasie 
kryzysu część przedsiębiorstw i gospodarstw domowych przestała je  spłacać. 
W  konsekwencji w połowie 2009 r. banki rosyjskie przestały udzielać dalszych 
kredytów swoim przedsiębiorstwom, co miało bezpośrednie przełożenie na spa
dek inwestycji, produkcji i zatrudnienia oraz dalsze pogorszenie sytuacji w go
spodarce. W  przypadku Ukrainy dużym problemem były kredyty gospodarstw 
domowych. Wcześniejszy wzrost konsumpcji odbywał się dzięki ekspansji kredy
towej. W czasie kryzysu kredytobiorcy nie byli w stanie spłacać swoich kredytów, 
co szybko przełożyło się na pogorszenie sytuacji sektora bankowego w tym kraju.

Oprócz wewnętrznych przyczyn odpowiedzialny za kryzys, zarówno w Rosji, 
jak i na Ukrainie, jest kapitał zagraniczny. Wzrost ryzyka inwestycyjnego w tych 
krajach, jak również konieczność ratowania rodzimych instytucji finansowych 
powodują, że inwestorzy z USA, UE15+3 i innych krajów wycofują kapitał 
z krajów EW7. Pojawia się wówczas niemożność finansowania zadłużenia pub
licznego w tych krajach, a także osłabienie rodzimych walut. To z kolei powo
duje wyprzedaż rubla i hrywny przez międzynarodowych inwestorów i transfer 
kapitału do innych, bezpieczniejszych walut. Wzrost kursu rubla i hrywny z kolei 
niekorzystnie wpływa na omawiane gospodarki.

Wysokość długu publicznego w stosunku do PKB w krajach EW7 jest na 
dużo niższym poziomie niż w UE15+3 i UE13 (tabela 13.9). W 2013 r. w żadnym 
z nich dług publiczny nie przekroczył 40% PKB.

T abe la  13.9. Wskaźnik dług publiczny/PKB w krajach grupy EW7 w latach 2005-2013

Kraj 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Armenia 30,1 22,1 16,5 14 13,6 35,7 34,7 36,4 37,7

A zerbejdżan 20,2 13,3 10,2 8,6 7,3 11,8 11,2 10,1 11,6

Białoruś 9,7 8,4 13,4 18,4 21,7 34,9 41 50,2 38,5

Gruzja 43,6 34,1 27,3 21,6 27,6 41,6 42,5 38,6 38

Mołdawia 42,8 34,8 31,1 24,7 19,3 29,1 26,5 23,4 24,5

R osja 22,3 14,2 9 8,5 7,9 11 11 11,7 12,7

Ukraina 24,7 17,7 14,8 12,3 20,5 35,3 40,5 36,8 37,4

Źródło: tradingeconom ics.com  (dostęp: 30.11.2015)
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■ B6

Kraje grupy B6 charakteryzuje bardzo duże zróżnicowanie, zarówno pod wzglę
dem przyjętego modelu rozwoju, jak i sytuacji ekonomicznej oraz posiadanego 
potencjału gospodarczego. Kraje te dynamicznie rozwijały się w drugiej poło
wie ubiegłej dekady. Wprawdzie tempo wzrostu ich PKB nie jest tak duże, jak 
w przypadku krajów należących do grup UE13 czy EW7, jednak stosunkowo 
wysokie (tabela 13.10). W grupie B6 w latach poprzedzających kryzys wszystkie 
kraje notowały deficyt na rachunku obrotów bieżących, podobnie jak w grupach 
UE13 i EW7 (tabela 13.11).

T abe la  13.10. Wskaźnik tempa wzrostu PKB w krajach grupy B6 w latach 2005-2013

Kraj 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Albania 5,49 5 5,9 7,53 3,35 3,7 2,54 1,62 1,41

Bośnia i H ercegow ina 4,99 6,2 6,83 5,42 -2 ,9 1 0,7 0,95 -1 ,2 2,48

C zarnogóra 4,19 8,56 10,65 6,92 -5 ,6 5 2,46 3,22 -2 ,5 4 3,33

M acedonia 4,35 5,03 6,14 4,95 -0 ,9 2 2,9 2,8 -0 ,4 3,1

Turcja 8,4 6,89 4,66 0,65 -4 ,8 2 9,15 8,77 2,12 4,12

S erbia 5,54 4,9 5,88 5,36 -3 ,11 0,58 1,4 -1 ,0 1 2,6

Źródło: dane Banku Św iatow ego

T a b e la  13 .11 . Saldo rachunku obrotów bieżących w krajach grupy B6 w latach 2005-2013 
(mln USD)

Kraj 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Albania -5 7 1 -6 7 0 -1150 -2 0 1 8 -1 8 5 1 -1 3 5 2 -1 6 6 8 -1 2 5 7 -1 3 7 8

Bośnia i H ercegow ina -1 8 4 4 -9 9 8 -1 4 5 0 -2 6 4 2 -1136 -1 0 3 0 -1 7 6 7 -1 5 5 9 -1 0 6 2

C zarnogóra -1 4 6 4 -2 2 5 7 -1150 -9 5 2 -7 9 1 -7 6 9 -6 4 9

M acedonia -1 5 9 -2 8 -6 0 5 -1 2 3 5 -6 0 9 -1 9 8 -2 6 1 -3 0 0 -1 9 4

Turcja -2 1 4 4 9 -3 1837 -3 7 7 7 9 -4 0 1 9 2 -1 2 0 1 0 -4 5313 -7 5 0 5 0 -48 4 9 4 -6 5034

S erbia -6 8 8 9 -1 0394 -2 8 6 6 -2 5 5 0 -3 8 3 4 -4 7 0 1 -2 7 8 9

Źródło: dane Banku Św iatow ego

W grupie państw B6 dominuje Turcja. Jej PKB przekracza ponad ośmiokrotnie 
sumę PKB wszystkich pozostałych krajów tej grupy, a gospodarkę cechuje bardzo 
duży stopień dywersyfikacji. Charakterystyczne dla grupy B6 jest to, że kryzys 
oddziaływał na nią różnymi kanałami i miał zróżnicowany wpływ.

Turcja w przeszłości doświadczyła już kryzysów finansowych (lata 1990-1993 
i 2000-2001), dlatego w okresie 2002-2007 rozwijała swoją gospodarkę na 
podstawie nabytych wcześniej doświadczeń. Udało się jej zapewnić stabilizację 
makroekonomiczną oraz społeczno-polityczną. Istotnym czynnikiem wzmac
niającym rozwój okazało się położenie geograficzne -  kraj ten jest powiązany 
gospodarczo nie tylko z Unią Europejską (m.in. z Niemcami), ale również ze 
Środkowym Wschodem. Do ważnych partnerów handlowych Turcji należą:
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Arabia Saudyjska, Egipt, Irak i Iran. Taka dywersyfikacja powiązań gospodar
czych ma istotne znaczenie dla zachowania stabilności gospodarczej Turcji. Do 
pozytywnych procesów w okresie 2002-2007 można zaliczyć zmianę struktury 
tureckiego przemysłu, odejście od sektorów o niskiej wartości dodanej, charak
teryzujących tę gospodarkę w przeszłości (m.in. przemysł tekstylny i odzieżowy) 
i przejście do bardziej zaawansowanych technologicznie (przemysł samochodo
wy i maszynowy). Rozwój gospodarki został oparty na wielu czynnikach (duża 
dywersyfikacja zapewniająca większą stabilność) i mocnym popycie na tureckie 
towary (zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym).

W  Turcji kryzys dotyka głównie realnej sfery, co jest skutkiem spowolnienia 
gospodarczego na rynkach światowych. Jego najgorszy etap przypadł na lata 
2008-2009, a zaburzenia przeniosły się do Turcji dwoma kanałami poprzez:

1) spadek zewnętrznego popytu na tureckie towary, co spowodowało spadek 
aktywności produkcyjnej;

2) ograniczenie napływu zewnętrznego kapitału, co z kolei przyczyniło się 
do spadku popytu wewnętrznego (Ma c o v e i  2009).

W  rezultacie wymienionych wyżej procesów spada PKB Turcji, jej popyt 
konsumpcyjny, inwestycje oraz obroty na rynku kapitałowym (w okresie lipiec 
2007-marzec 2009 r. główny indeks giełdy w Istambule spadł o 55%). Osłabieniu 
ulega też turecka waluta (spadek o 25% w stosunku do euro), następnie jednak 
umacnia się po najtrudniejszym okresie.

Tureckie banki dobrze poradziły sobie z kryzysem, co można uznać za wynik 
reform po kryzysie w 2001 r., kiedy to dokonano prywatyzacji i głębokiej restruk
turyzacji oraz reregulacji tego sektora. Dziś tureckie banki zachowują większą 
równowagę między głębokością finansową a podejmowanym ryzykiem. Wszystko 
to spowodowało, że sektor ten okazał się odporny na kryzys z lat 2008-2009. 
Pozytywne jest również to, że odpowiedź na kryzys tureckich władz monetarnych 
była bardzo dynamiczna i elastyczna. Odpływ zagranicznego kapitału został 
z sukcesem zastąpiony podażą kapitału przez bank centralny -  zarówno na rynku 
finansowym, jak i w realnej gospodarce tego kraju udało się utrzymać wysokie 
zaufanie, co w dużym stopniu przyczyniło się do szybkiego rozpoczęcia etapu 
wychodzenia z kryzysu przez Turcję.

Kryzys wpłynął w zróżnicowany sposób na pozostałe kraje grupy B6. Je
dynym krajem, który nie doświadczył spadku tempa wzrostu PKB w okresie 
2005-2013, jest Albania (tabela 13.10). Kraj ten był stosunkowo bezpieczny, 
ponieważ jego rynek kapitałowy jest słabo rozwinięty. Kryzys wpływa na Al
banię przez kanał handlowy (spadek eksportu), spadki transferów pieniężnych 
z zagranicy oraz zaostrzenie warunków kredytowych na rodzimym rynku. Do 
negatywnych objawów kryzysu należą: run5 na banki (przełom lat 2008 i 2009) 
oraz wzrost długu publicznego (Ge r m e n j i  2010: 53-57). Zadłużenie w stosunku 
do PKB Albanii jest najwyższe z całej grupy B6 (tabela 13.12).

Panika bankowa objawiająca się gwałtownym i masowym wycofywaniem depozytów z banków.



364 Piotr  Ł asak

T abe la  13.12. Wskaźnik dług publiczny/PKB w krajach grupy B6 w latach 2005-2013

Kraj 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Albania 57,4 57,8 56,7 53,4 54,7 59,4 58,5 59,4 60,9

Bośnia i H ercegow ina 25,3 25,3 21,8 18 17 21,5 25,3 25,8 27,8

C zarnogóra - 38,6 32,6 27,5 29 38,25 40,9 46 54

M acedonia 35,6 39,5 32 24 20,6 23,8 24,8 28,1 30,4

Turcja 59,6 52,7 46,5 39,9 40 46,1 42,2 39,1 36,2

S erbia 52,6 50,2 35,9 29,9 28,3 32,8 41,8 45,4 56,2

Źródło: tradingeconom ics.com  (dostęp: 30.11.2015)

Kryzys stosunkowo dobrze przetrwała również Macedonia, która nie doświad
czyła wcześniej dużego napływu kapitału zagranicznego, uniknęła powstania 
bańki na rynku nieruchomości finansowanej zagranicznym kapitałem. Kraj ten 
posiadał również bezpieczny sektor bankowy (dobrze dokapitalizowany i regu
lowany oraz skoncentrowany na tradycyjnych i bezpiecznych operacjach banko
wych). Macedonię charakteryzuje także dość niski wskaźnik długu publicznego 
do PKB. Negatywnym skutkiem kryzysu jest tu zahamowanie dynamicznego tem
pa rozwoju gospodarczego i reform zakładających konwergencję ze strefą euro.

Procesy dostosowawcze zostały zahamowane również w Czarnogórze. Kraj 
ten w czasie kryzysu był dopiero na początku budowy swojej państwowości 
i systemu ekonomicznego. Fundamentem tego rozwoju była idea wolnego ryn
ku i liberalizm gospodarczy. Skutkiem kryzysu był spadek napływu zagranicznego 
kapitału (FDI, transfery, sektor bankowy) (Vu k o t i c  2010: 97-203). Napływ 
zagranicznego kapitału został zahamowany również w Bośni i Hercegowinie 
oraz w Serbii. Oba kraje ucierpiały wskutek spadku popytu i eksportu w czasie 
kryzysu oraz wzrostu bezrobocia. Zarówno w Bośni i Hercegowinie, jak i w Serbii 
sektory bankowe są w posiadaniu kapitału zagranicznego, co czyni je  szczegól
nie podatnymi na przenoszenie zaburzeń z zagranicy (Do m a z e t  2010: 59-64; 
Pe t r o v i c  2010: 113-119).

I  Podsumowanie

Rynek finansowy w Europie jest bankowo zorientowany, jednak od początku 
XXI w. na kontynencie europejskim dynamicznie rozwijają się inne segmenty 
rynku finansowego. Wpływa na to globalizacja finansowa i związane z nią: wzrost 
przepływu kapitału, deregulacja i liberalizacja. Rozwój rynku finansowego miał 
bardzo pozytywny wpływ na sferę realną -  nie tylko w sektorze prywatnym, ale 
również publicznym. Dzięki temu procesowi zwiększyła się dostępność kapitału 
i mógł nastąpić wzrost inwestycji. Było to szczególnie istotne dla krajów, w których 
miały miejsce przekształcenia gospodarczo-polityczne i transformacja gospodarki.
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Analiza pokazuje, że rynki finansowe w poszczególnych krajach europejskich 
są bardzo zróżnicowane. W  wielu krajach nadal dominuje sektor bankowy, a ry
nek kapitałowy odgrywa niewielką rolę, ale są i takie państwa, w których giełda 
papierów wartościowych pełni bardzo istotną rolę (choć znaczenie tych rynków 
jest mniejsze niż w krajach anglosaskich). Najbardziej rozwinięte sektory finan
sowe są w krajach grupy UE15+3. Trochę słabiej rozwinięte rynki finansowe 
charakteryzują państwa grupy UE13. Rozwój rynków finansowych w tych krajach 
jest jednak wszechstronny, co upodabnia je  do grupy UE15+3. Dużo słabiej są 
natomiast rozwinięte rynki finansowe w grupach EW7 i B6.

Globalizacja finansowa nie tylko daje szansę na wzmocnienie rynków finanso
wych, ale pozwala też krajom słabiej rozwiniętym doganiać gospodarki bardziej 
rozwinięte, umożliwiając im koncentrację na rozwoju usług kapitałowych. To 
właśnie dzięki temu gospodarki małe, ze słabo rozwiniętym przemysłem (takie jak 
Cypr, Islandia czy Luksemburg), mogły się rozwijać i doganiać swoich bardziej 
rozwiniętych sąsiadów.

W 2007 r. rozpoczął się największy kryzys finansowy od lat 30. XX w. Kryzys ten 
z największego rynku finansowego -  Stanów Zjednoczonych -  bardzo szybko prze
niósł się do Europy. Na Starym Kontynencie nastąpiło jego wzmocnienie i z kryzysu 
finansowego przekształcił się w kryzys zadłużeniowy i kryzys bilansu płatniczego. 
W latach 2008-2013 w Europie miała miejsce kumulacja wszystkich mechanizmów 
generujących niesprawności, które w przeszłości występowały oddzielnie i w po
jedynczych krajach bądź niewielkich grupach krajów. Tym razem kryzys bardzo 
łatwo rozlewał się po całym kontynencie europejskim i przybierał różny charakter 
w zależności od tego, co stanowiło słabe strony w poszczególnych krajach.

Kraje UE15+3 zostały doświadczone kryzysem ze względu na wcześniej
sze zbyt ryzykowne działanie banków -  wysokie dźwignie, wykorzystywanie 
ryzykownych instrumentów pochodnych (proces sekurytyzacji aktywów i nad
mierna podaż kredytów hipotecznych). Najważniejsze zagrożenia dla krajów 
UE13, EW7 i B6 wynikają z wykorzystywania przez nie niezabezpieczonych 
pożyczek w obcych walutach oraz polegania na zewnętrznych źródłach finanso
wania, co obok wysokich dźwigni finansowych było głównym źródłem kryzysu. 
W  większości badanych krajów występuje nierównowaga na rachunku obrotów 
bieżących, co powoduje, że kryzys należy analizować nie tylko z perspektywy 
krótko- i średnioterminowej, ale również z perspektywy długookresowej. W takiej 
perspektywie kluczowa jest struktura gospodarek i przyjętych modeli ich rozwoju.
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