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1. Wstęp
Na przełomie 2007/2008

roku rozpoczął

się

globalny kryzys

finansowy,

zapoczątkowany na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych subprime. Przeobraził się
on w najbardziej dotkliwe załamanie od czasów Wielkiego Kryzysu (Great Depression) z lat
30. ubiegłego stulecia. W 2009 roku światowa gospodarka po raz pierwszy od drugiej wojny
światowej, znalazła się w recesji. Prognoza Banku Światowego (2009) z listopada 2008 roku
zakładała realny światowy wzrost PKB w wysokości 0,9% r/r, gdy zaktualizowana projekcja
z marca 2009 roku była już na poziomie -1,7% r/r. W rzeczywistości kryzys był jeszcze
bardziej dotkliwy dla wielu gospodarek, głównie wysoko rozwiniętych. Międzynarodowy
Fundusz Walutowy (2009) szacuje straty instytucji finansowych z powodu kryzysu w latach
2007-2010 na poziomie 3,4 biliona dolarów1.
Postępujący światowy kryzys gospodarczy oraz potencjalne ryzyko długotrwałej
stagnacji i deflacji spowodowały powrót do analizy japońskich doświadczeń z początku lat
90. XX wieku. Japonia boleśnie odczuła pęknięcie bańki na rynku aktywów, kryzys
finansowy i gospodarczy oraz długotrwałą stagnację wraz z niską bądź ujemną inflacją. Okres
ten określany jest „straconą dekadą” (Lost Decade) i przypada na lata 1991-2000. Kolejna
dekada nie przyniosła trwałej poprawy w gospodarce Japonii. Zaczęto nawet nazywać okres
ten „drugą straconą dekadą” (second Lost Decade). Japonia chcąc wyjść ze stagnacji
połączonej z deflacją podjęła wiosną 2013 roku Abenomics2. Jego głównym celem jest
wprowadzenie trwałej i konsekwentnej ekspansji monetarnej oraz fiskalnej (wraz z reformami
strukturalnymi), aby przełamać występujące w gospodarce Japonii sprzężenie zwrotne
pomiędzy stagnacją i deflacją.
Doświadczenia niedawnego kryzysu finansowego i wywołanej nim recesji zmieniły
perspektywę postrzegania Japonii. W tym kraju stagnacja występująca od ponad 20 lat,
będąca wynikiem kryzysu finansowego radykalnie zmniejszyła skuteczność polityki
pieniężnej, pomimo nieomal ciągłego wsparcia przez ekspansywną politykę fiskalną
(Sławiński 2014). Ostatnie lata uwidoczniły podobną słabość polityki pieniężnej prowadzonej
przez najważniejsze banki centralne - Fed, EBC czy Bank Anglii.
Doświadczenia te sprawiły, że zaczęto patrzeć na Japonię nie tylko przez pryzmat
błędnych decyzji jej banku centralnego związanych z brakiem dostatecznej koordynacji
polityki fiskalnej i monetarnej. Zapoczątkowało to obawę przed wystąpieniem także w innych
1

Stanowiło to niecałe 5% światowego PKB z 2007 roku, wynoszącego około 70 bilionów dolarów.
Określenie Abenomics oznacza politykę ekonomiczną nowego premiera Japonii - Shinzo Abe (Neologizm
Abenomics wywodzi się z połączenia Abe oraz nomics od słowa economics oznaczającego ekonomię), nazwana
na wzór Reagonomics czy Clintonomics.
2
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krajach długotrwałej stagnacji oraz deflacji, która przez tyle lat była obecna w japońskiej
gospodarce. Wnioski płynące z Japonii są szczególnie istotne dla Europejskiego Banku
Centralnego (oraz europejskich decydentów) w kontekście dalszych działań, ze względu na
potencjalne wyższe ryzyko wystąpienia długotrwałej stagnacji gospodarczej, co może
prowadzić do zakotwiczenia oczekiwań deflacyjnych.
1.1 Cel pracy
Obawy o podzielenie losu Japonii przez strefę euro ma swoje podłoże
w systematycznie obniżającej się inflacji. Na przestrzeni ostatnich lat inflacja systematycznie
zmalała, a w grudniu 2014 roku po raz pierwszy od pięciu lat w strefie euro nastąpił spadek
cen do -0,2% w ujęciu rocznym3. Ponadto wiele ośrodków analitycznych zakłada niższy
wzrost gospodarczy w strefie euro, zaś Komisja Europejska (2014) w swojej jesiennej
prognozie znacząco rewiduje prognozy wzrostu gospodarczego dla gospodarek strefy euro.
Niniejsza praca ma za zadanie analizę skutków kryzysu japońskiego oraz czynników,
które na niego wpłynęły. Uwidoczniony został również aspekt przyczynowy trwającego przez
wiele lat niskiego wzrostu gospodarczego połączonego z niską inflacją. Z kolei
przedstawienie kryzysu w strefie euro ma na celu uwypuklenie działań, które zostały podjęte
w intencji przeciwdziałania skutkom kryzysu oraz ukazanie perspektyw dalszego wzrostu
w obliczu widma przedłużającej się stagnacji oraz deflacji.
Celem pracy jest porównanie kryzysu japońskiego lat 90. XX wieku z obecnym
kryzysem strefy euro by dokonać oceny ryzyka japonizacji gospodarki. Porównanie ma
służyć próbie odpowiedzi na pytanie: Czy strefę euro czeka stagnacja gospodarcza?
Temat jest ten również szczególnie interesujący ze względu na decyzję EBC z 22
stycznia 2015 roku o rozpoczęciu programu skupu aktywów (QE) w wysokości 60 bilionów
euro miesięcznie. Podobny program przeprowadził również na niebywałą skalę Japoński
Bank Centralny Japonii (BOJ) podczas programu Abenomics, którego pierwsze efekty
możemy już zaobserwować. Zarówno przeszłe, jak i obecne doświadczenia Japonii mogą być
użyteczne

w

analizie

dalszych

losów

strefy

euro

niekonwencjonalnej, ekspansywnej polityki pieniężnej.
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Eurostat, newsrelease euroindicators, Flash estimate, January 2015.
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oraz

potencjalnych

skutków

1.2 Analizowany problem
Zawirowania na światowych rynkach finansowych istotnie wpłynęły na bilanse
banków, doprowadzając do poniesienia przez nich znaczących strat. Główne banki centralne
w obawie przed powtórzeniem scenariusza z lat 30. zaczęły obniżać stopy procentowe oraz
dostarczać płynność do systemu bankowego na masową skalę. W wielu krajach, w tym
również w strefie euro rządy zaczęły dokapitalizować banki doprowadzając do szybkiego
wzrostu deficytów budżetowych oraz długu publicznego. Działanie te, wraz z naciskami ze
strony Komisji Europejskiej dotyczącymi ograniczania deficytów, skutkowały drugą falą
kryzysu w strefie euro, doprowadzając ją do recesji trwającej 6 kwartałów.
Po sześciu latach od wybuchu kryzysu finansowego wiele krajów strefy euro nadal
zmaga się z rosnącym długiem publicznym, stagnacją (lub recesją) gospodarczą, wysokim
bezrobociem oraz niestabilnością finansową. Nie jest więc zaskakujące, że coraz więcej
ekonomistów wyraża swoje obawy przed tzw. japonizacją strefy euro, czyli wystąpieniem
sprzężenia zwrotnego pomiędzy oczekiwaniami deflacyjnymi, a niskim wzrostem
gospodarczym, prowadzącym do powtórzenia scenariusza japońskiego.
Efektem tego były publikacje, które opisywały japoński kryzys wraz z wnioskami,
które mogłyby stanowić lekcję dla pozostałych krajów, Koo (2009), Kaji (2010), Hoshi
i Kashyap (2013). Część ekonomistów doszukało się wielu podobieństw pomiędzy straconą
dekadą, a rozwijającym się kryzysem w strefie euro, Koo (2011, 2014), Lanz (2012), Schnabl
(2012), Economist (2012, 2014), Schaltegger i Weder (2013). Zaczęły pojawiać się pytania
o możliwości uniknięcia straconej dekady w kontekście dalszego rozwoju strefy euro. Swój
niepokój wyraziła również szefowa MFW Christine Lagarde mówiąc: „strefa euro jest
w niebezpieczeństwie powtórzenia japońskiej stagnacji”4.
Początkowo obawy dotyczące straconej dekady dotyczyły również gospodarki USA,
gdzie uwidoczniono podobieństwa kryzysu japońskiego, Economist (2008), Randazzo, Flynn,
Summers (2009), Koo (2010). Postępujący kryzys ukazał jednak znaczące różnice pomiędzy
gospodarką Eurostrefy i USA. Pod koniec 2014 roku amerykańska gospodarka nazwana
została przez Economist (2014a) „samotną lokomotywą” globalnego wzrostu ekonomicznego,
podczas gdy euroland coraz bardziej „wpisywał się” w scenariusz japońskiej „straconej
dekady”5.

4

Eurozone in danger of repeating Japanese stagnation, IMF chief warns, https://euobserver.com/news/125997,
October 2014.
5
W trzecim kwartale 2014 r. wzrost gospodarczy USA wyniósł 3,9%, przy średniej z poprzednich dwóch
kwartałów wynoszącej powyżej 4%.
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1.3 Struktura pracy
Rozdział pierwszy stanowi wstęp do pracy, wskazujący skutki globalnego kryzysu na
amerykańskim rynku kredytów hipotecznych subprime, które spowodowały powrót do
doświadczeń japońskiej „straconej dekady”. Wielu ekonomistów zauważyło liczne
podobieństwa pomiędzy załamaniem w Japonii oraz kryzysem występującym

w USA.

Z upływem czasu jednak uwagę skupiono na strefie euro, co miało swoje odzwierciedlenie
w coraz liczniejszej literaturze zagadnienia.
Drugi rozdział opisuje kryzys japońskiej gospodarki wynikający z pęknięcia bańki na
rynku aktywów na początku lat 90. W rozdziale nacisk został położony na przyczyny, skutki,
a także reakcje władz monetarnych i fiskalnych. Zobrazowanie podjętych działań przez
ostatnie 25 lat ma zilustrować przyczyny impasu, w którym znalazła się Japonia. Ostatni
podpunkt skupia się na bieżącej polityce Abenomics, której celem jest przełamanie
negatywnego sprzężenia zwrotnego pomiędzy stagnacją i deflacją. Przedstawione zostały
również pierwsze efekty programu premiera Abe.
Kolejny rozdział dotyczy kryzysu w strefie euro, uwypukla przyczyny i następstwa
związane z globalnym kryzysem finansowym oraz drugą rundą kryzysu. Przybliżone zostały
w nim trzy elementy (kryzysy), które są ze sobą skorelowane i zagrażają gospodarkom strefy
euro. Kolejny punkt rozdziału prezentuje działania podjęte przez EBC w obliczu załamania na
rynkach finansowych. Podsumowanie rozdziału stanowią perspektywy wzrostu w strefie euro
po wprowadzeniu QE oraz stan reform strukturalnych.
Rozdział czwarty przedstawia gospodarkę Japonii oraz strefy euro, uwypuklając
najważniejsze aspekty obu kryzysów. Wskazane zostają tam kluczowe zmienne
makroekonomiczne oraz działania podejmowane ze strony władz monetarnych i fiskalnych.
Rozdział jest także próbą odpowiedzi na pytanie czy strefie euro zagraża ryzyko japonizacji.
Piąty rozdział zawiera podsumowanie i wnioski, wynikające z wcześniejszej analizy.
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2. Kryzys japońskiej gospodarki
2.1 Przyczyny niestabilnego boomu na rynku aktywów
Japoński powojenny cud gospodarczy (Japanese post-war economic miracle)
przypadający na lata 1955-1975 pozwolił Japonii wejść do grona krajów rozwiniętych6.
W latach 50. i 60. japońska gospodarka podwajała swój PKB co siedem lat (Rameshwar
2005). W 1950 roku japońskie PKB stanowiło 13% amerykańskiego (per capita 23,3%),
podczas gdy w 1973 roku było to już 35,1% (per capita 68,5%). Średnioroczny wzrost
gospodarczy w latach 1953-1973 wyniósł 9,1% (Valli 2012). Lata 80’ upłynęły pod znakiem
znaczącego wzrostu gospodarczego oraz niskiej inflacji, a japoński system bankowy był
uważany za jeden z najbardziej stabilnych na świecie.
Japońskie fabryki stawiane były w czołówce najlepiej rozwiniętych technologicznie,
umożliwiając im skuteczne konkurowanie na rynkach zagranicznych. Ich siła wynikała
z ciągłego inwestowania w badania i rozwój. Dowodzą to badania US Academy of
Engineering (1987), która wykazała przewagę w 25 spośród 34 krytycznych technologiach
(critical technologies). Co ważne Japonia wydawała mniej na obronność, przeznaczając
środki na promocję swojego wzrostu gospodarczego. Tabela przedstawia średnie tempo
wzrostu gospodarczego w różnych okresach, uwidaczniając czynniki, które za nim stały7.
Tabela 1. Składowe wzrostu gospodarczego Japonii na osobę w wieku 20-69 lat, 1960-2000.
Okres

Średni
wzrost PKB

1960-1973

7,2%

Wydajność czynników
produkcji (TFP)
6,5%

1973-1983

2,2%

0,8%

3,6%

3,7%

1983-1991

Czynniki
Nakład
kapitału
2,3%

Intensywność
pracy*
-0,8%

Stopa
zatrudnienia
-0,7%

2,1%

-0,4%

-0,3%

0,2%

-0,5%

0,1%

0,3%

1991-2000
0,5%
1,4%
-0,9%
-0,4%
Źródło: F. Hayashi E.C. Prescott, The 1990s in Japan: A Lost Decade, Working Papers 607, Federal Reserve
Bank of Minneapolis, 2000, s. 11. *liczona jako długość przepracowanego czasu w tygodniu

Przyczynami tak szybkiego wzrostu gospodarczego Japonii były przede wszystkim:
przesunięcie taniej siły roboczej z rolnictwa do bardziej wydajnych sektorów przemysłu;
postęp technologiczny wynikający z kupowania, kopiowania oraz imitacji zaawansowanych
technologii z wyżej rozwiniętych krajów; przestawienie gospodarki z produkcji na małą skalę
6

W latach 50-tych Japonia znana była głównie z tanich, plastikowych zabawek, zaś w kolejnych latach japoński
eksport w dużej części opierał się o lekkie jednośladowce oraz samochody.
7
Interesującym faktem jest to, że w każdym z okresów stopa zatrudnienia jest ujemna. Notuje ona największy
ujemny spadek w okresie, w którym średni wzrost PKB jest najwyższy.
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na produkcję masową; silny popyt na produkty, szczególnie ze strony sektora militarnego
USA oraz polityka proeksportowa.
Pomimo niższego wzrostu w kolejnych latach, pozostał on nadal na wysokim, ponad
4% poziomie (średnia dla lat 1973-1990). Począwszy od 1981 roku w Japonii występował
dodatni rachunek obrotów bieżących, osiągając nadwyżkę (jako % PKB) sięgającą
odpowiednio 3,6% w 1985 roku oraz 4,1% w 1986 roku.
Rysunek 1. Rachunek obrotów bieżących jako % PKB, 1980-1990.
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Źródło: OECD

Występująca nadwyżka w Japonii pogłębiała deficyt USA, co wiązało się z naciskami
na jej redukcję oraz otwarcie gospodarki na konkurencję zagraniczną. W październiku 1985
roku doszło do spotkania przedstawicieli G-5 (USA, Wielka Brytania, Niemcy Zachodnie,
Francja oraz Japonia) w Plaza Hotel w Nowym Jorku8. Głównym celem spotkania było
osłabienie dolara (zwłaszcza względem jena oraz marki niemieckiej), co miało doprowadzić
do redukcji deficytu handlowego USA. Zainterweniowano na rynku walutowym, w celu
deprecjacji amerykańskiej waluty (Iida 2004).

Rysunek 2. Kurs dolara w stosunku do jena japońskiego, 1975-1990.
350
300
250
200
150
100
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
USD/JPY

Źródło: www.stooq.com
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Stąd pochodzi nazwa porozumienia – Plaza Accord.
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Chcąc zmniejszyć skutki silnej aprecjacji jena bank centralny Japonii rozpoczął
ekspansywną politykę pieniężną. Obniżył główną stopę depozytową z poziomu 5% pod
koniec 1985 roku do 2,5% w lutym 1987 roku (rys. 3) stymulując wzrost oraz zniechęcając do
napływu kapitału spekulacyjnego (Schnabl 2012). W okresie poprzedzającym obniżki stóp
procentowych CPI był na stabilnych poziomach, wahając się w okolicach 2% r/r (1982-1985).
W wyniku porozumienia w Plaza Hotel w kolejnych latach jen uległ aprecjacji o ok. 100%
w stosunku do dolara (1985-1988), co negatywnie wpłynęło na rachunek obrotów bieżących
Japonii uszczuplając nadwyżkę. Skoordynowane interwencje na rynku walutowym oraz
umocnienie jena (pomimo obniżenia stóp procentowych), a także 60% spadek cen ropy
doprowadziły pod koniec 1986 roku do krótkotrwałego wystąpienia w Japonii deflacji.
Dwa lata po osiągnięciu porozumieniu w Plaza Hotel doszło do kolejnego spotkania,
w którym uczestniczyli przedstawiciele m.in. Japonii oraz Stanów Zjednoczonych (nazwane
Louvre Accord). Uznano wówczas poziom aprecjacji jena za odpowiedni (130-150 jenów za
dolara), ponadto Japonia zobowiązała się do „stosowania polityki monetarnej i fiskalnej,
w celu pobudzenia popytu wewnętrznego, co wiązać się miało z redukcją nadwyżki
zewnętrznej” (Miller 1998).
Zgodnie z tymi uzgodnieniami Japonia oprócz łagodzenia polityki monetarnej
rozpoczęła również ekspansywną politykę fiskalną9. W maju 1987 roku rząd Japonii ogłosił
pakiet fiskalny mający na celu zwiększenie popytu wewnętrznego w wysokości 1-2% PKB
w okresie kilku kolejnych lat (Balassa, Noland 1988)10.
Z jednej strony spadek stóp procentowych działał stymulująco na gospodarkę,
wzmacniał popyt na dobra amerykańskie. Z drugiej wpływał na umocnienie dolara
w stosunku do jena (w sprzeczności z ustaleniami z Plaza). Obniżka stóp procentowych
wpłynęła na zwiększenie podaży pieniądza, agregat monetarny M2 11 począwszy od 1985 roku
wzrastał o ponad 8% rocznie. W latach 1985-1988 długoterminowa stopa procentowa
(rentowność dziesięcioletnich japońskich obligacji skarbowych) spadła z poziomu ok. 6,5%
do przedziału 4,0-4,5% (załącznik 1).

9

Japonia wprowadziła również regulacje oraz podatki, które sprzyjały wzrostom cen nieruchomości
(Shiratsuka 2003).
10
Warto nadmienić, iż w pierwszej połowie lat 80 polityka fiskalna Japonii była bardzo restrykcyjna. Realne
wydatki rządowe wzrastały rocznie mniej niż 1% rocznie, podczas gdy pożyczki sektora publicznego spadły z
7% PKB w 1978 roku do 3% w 1986 roku (Balassa, Noland 1988).
11
Na agregat monetarny M2 składa się M1 (pieniądz gotówkowy oraz depozyty bieżące w instytucjach
finansowych) powiększone o depozyty i inne zobowiązania banków wobec podmiotów niebankowych o terminie
zapadalności do 2 lat oraz depozyty do 3 miesięcy.
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Rysunek 3. Ścieżka zmian stóp procentowych BOJ O/N, M2 r/r oraz CPI, Japonia 1980-1991.
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Źródło: Bank of Japan

Spadek stóp procentowych spowodował wzrost realnego PKB, na co duży wpływ
miała zwiększona dynamika kredytów, zarówno dla gospodarstw domowych jak
i przedsiębiorstw (załącznik 2). Realny PKB wzrósł z poziomu 6,3% w 1985 roku do 7,1%
trzy lata później. Jednocześnie luka PKB liczona jako różnica pomiędzy potencjalnym,
a realnym produktem krajowym brutto zaczęła być dodatnia, wskazując na „przegrzanie”
japońskiej gospodarki.
Rysunek 4. Realny PKB r/r oraz luka PKB liczona jako % potencjalnego PKB, Japonia 1980-1990.
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Źródło: MFW

Według Engdahl (1987) od czasu gdy jen wzrósł o ponad 40% w stosunku do dolara
(rok 1985) japońskie firmy zaczęły kompensować straty wynikające ze spadku eksportu
poprzez inżynierię finansową (zaitech). Dla przedsiębiorstw niższe stopy procentowe były
okazją do taniego pozyskiwania kredytów - zabezpieczonych hipotekami. Tańsze stało się
również finansowanie poprzez giełdę (equity finance). Korzyści z hossy giełdowej były
opłacalne dla każdej ze stron – gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz rządu.
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Przed 1991 roku występowało przekonanie, że giełda oraz ceny nieruchomości „nigdy
nie spadną”. Ponieważ wszyscy uwierzyli w ten mit, dwie rzeczy zdarzyły się przed boomem
na rynku aktywów (1985-1990). Pierwszą były nadmierne inwestycje podejmowane przez
firmy, druga zaś wiązała się z eksplozją finansowania poprzez giełdę oraz kredytami
zabezpieczonymi hipoteką (Kaji 2010).
Niektórzy ekonomiści zaczęli zadawać sobie pytanie, czy ekspansywna polityka
monetarna mogła doprowadzić do powstania bańki na rynku aktywów12. Niskie stopy
procentowe nie były jedynym źródłem zwiększenia akcji kredytowej, niemniej jednak
przyczyniły się (wraz z deregulacją w latach 70’/80’) do możliwości pozyskiwania taniego
kapitału przez duże przedsiębiorstwa. Wywołało to dynamiczny wzrost kredytów (Hoshi,
Kashyap 2000). Wszystko to wpłynęło na dalszą poprawę koniunktury oraz dynamiczny
wzrost cen ziemi, nieruchomości oraz akcji na tokijskiej giełdzie, które niedługo później
uległy gwałtownemu załamaniu.
2.2 Pęknięcie bańki spekulacyjnej – skutki oraz reakcja banku centralnego i rządu
W okresie 1980-1985 indeks akcji spółek notowanych na Tokijskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych Nikkei 225 wzrósł prawie dwukrotnie. Pod wpływem
ekspansywnej polityki monetarnej oraz fiskalnej pomiędzy 1986, a 1988 rokiem
średnioroczny przeciętny wzrost cen akcji wynosił 32%, ziemi 23% podczas gdy CPI 1% oraz
PPI -1% (Kishi 1994). Ten irracjonalny, oderwany od fundamentów wzrost aktywów nie
spowodował zacieśniania polityki pieniężnej. Dopiero, gdy inflacja zaczęła rosnąć w latach
1987-1989 zrównując się niemal ze stopą dyskontową, BOJ rozpoczął cykl podwyżek stóp
z 2,5% do 6% w sierpniu 1990 roku. Indeks Nikkei 225 wzrósł ponad 80%
w przeciągu dwóch lat, z poziomu 21217 punktów (04.01.1988), osiągając 29 grudnia 1989
roku historyczne maksimum na poziomie 38.957 punktów (rys. 5).

12

Posen (2003) oraz MFW (2009) zbadali powiązanie pomiędzy polityką pieniężną, a bańkami cen aktywów w
rozwiniętych gospodarkach przez ostatnie 25 lat. Doszli oni do wniosku, że ekspansywna polityka pieniężna nie
jest ani konieczna, ani wystarczająca do wygenerowania bańki cen aktywów.
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Rysunek 5. Wartość indeksu Nikkei 225 oraz ceny ziemi (100 = 1990), Japonia 1975-1995.
40 000
100%
30 000
20 000

50%

10 000
0

0%

Nikkei 225 (lewa oś)

Ceny ziemi (prawa oś)

Ceny ziemi w 6 największych miastach (prawa oś)

Źródło: Federal Reserve Economic Data, www.stooq.com, http://www.stat.go.jp/english/

Od początku 1990 roku ceny akcji na tokijskiej giełdzie zaczęły gwałtownie spadać.
W pierwszym roku Nikkei 225 stracił ponad 40%. Ceny ziemi osiągnęły swój szczyt rok
później, po czym zaczęły gwałtowanie tracić na wartości, co było szczególnie widoczne w
dużych miastach, gdzie w szczycie bańki ceny były całkowicie oderwane od fundamentów13.
W marcu 1990 roku Minister Finansów wprowadził restrykcje dotyczące kredytów
hipotecznych, dzięki którym instytucje finansowe miały obowiązek publikowania
comiesięcznych raportów o stanie kredytów hipotecznych (Nakamura 1995). Pęknięcie bańki
cen aktywów szybko ostudziło gospodarkę Japonii doprowadzając instytucje finansowe do
znaczących strat. Jednocześnie wiele niewypłacalnych firm nadal otrzymywało finansowanie
od banków, które starały się nie wykazywać strat. Przedsiębiorstwa, które prowadziły swoją
działalność dzięki finansowaniu dłużnemu (debt-ridden) nazwane zostały firmami „zombie”
(Ahearne, Shinada 2004).
Podobna sytuacja występowała w sektorze finansowym, gdzie funkcjonowały „zombie
banks”14. Funkcjonowały one, pomimo generowania strat dzięki dużej ilości subsydiów oraz
dostarczanej płynności przez BOJ niemal przy zerowych stopach procentowych (Caballero,
Hoshi, Kashyap 2008). Negatywnym zjawiskiem dla banków okazał się spadek cen
nieruchomości, powodując zmniejszenie wartości zabezpieczenia kredytu. Pomiędzy rokiem
1991 a 1998 nastąpił spadek o około połowę wartości cen nieruchomości stanowiących
hipotekę, doprowadzając do sytuacji, w której 40% kredytu pozostawało niezabezpieczone.

13

O niebotycznej skali wzrostu cen aktywów może świadczyć fakt, że o ziemi otaczającej cesarski pałac w
Tokio (wielkości zbliżonej do Disneylandu) mówiono, że jest wart więcej aniżeli cały stan Kalifornia
(Economist 2007).
14
Termin ten został po raz pierwszy użyty przez profesora Boston College Edwarda J. Kane w artykule z 1987
roku, nawiązując do instytucji oszczędnościowych i kredytowych w USA, które funkcjonowały pomimo bycia
niewypłacalnymi ze względu na przyzwolenie ze strony regulatorów.
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Reakcja Banku Centralnego Japonii
W obliczu gwałtownego załamania cen akcji oraz pozostałych aktywów, w tym
głównie ziemi oraz nieruchomości bank centralny zrezygnował z kontynuowania
restrykcyjnej polityki pieniężnej. W opinii BOJ sytuacja nie była aż tak zła. Skutkowało to
pierwszą obniżką stóp procentowych o 50 punktów bazowych dopiero w połowie 1991 roku.
Bank Japonii nie obawiał się deflacji, co mogło być tłumaczone (podobnie jak w przypadku
podwyżek stóp procentowych) wyraźną różnicą w spadku cen ziemi oraz nieruchomości
w stosunku do wskaźnika CPI (opartego o koszyk dóbr i usług). Pęknięcie bańki aktywów nie
spowodowało gwałtownego spadku inflacji, a jej systematyczny, powolny spadek z miesiąca
na miesiąc (z 4% w styczniu 1990 roku) doprowadził do wystąpienia deflacji na poziomie
-0,2% w lipcu cztery lata później15.
W związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą (wzrost bezrobocia, spadek
konsumpcji i inwestycji) oraz brakiem wyraźnego ożywienia w gospodarce bank centralny
obniżył stopy z 5,5% w październiku 1991 roku do 3,75% w kwietniu 1992 roku. Następnie
stopy procentowe zostały obniżone do poziomu 1,75% we wrześniu 1993 roku i pozostały na
niezmienionym poziomie przez kolejne 19 miesięcy. Wynikało to przede wszystkim z wiary,
że gospodarka może wzrosnąć (realny wzrost PKB w 1995 roku wyniósł 1,9% podczas gdy
rok później 2,6%). Dalsze miesiące przynosiły kolejne minima inflacji oraz 2% recesję
w 1998 roku. Finalnie stopa została obniżona do poziomu 0% w marcu 1999 roku, czyli
ponad 8 lat od pęknięcia bańki cen aktywów oraz spowolnienia wzrostu gospodarczego.
Obniżenie stóp procentowych nie wpłynęło na wzrost dynamiki kredytów, a tym samym
konwencjonalna

polityka

pieniężna

stała

się

nieefektywna

ze

względu

na

16

prawdopodobieństwo wystąpienia pułapki płynności (Krugman 1999) .

15

W strefie euro inflacja w ciągu 3 lat spadła z poziomu ok. 3% do -0,2% w grudniu 2014 roku.
Oznacza to sytuację, w której nominalne stopy procentowe są bliskie lub równe zera, a gospodarka jest
przesycona płynnością. Polityka pieniężna banku centralnego staje się nieskuteczna, ponieważ gotówka i papiery
wartościowe, mając tę samą stopę zwrotu stają się substytutami.
16
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Rysunek 6. Główna stopa BOJ, M2 r/r oraz CPI r/r, Japonia 1985-2000.
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Źródło: Federal Reserve Economic Data

W swoim artykule B. Bernanke (1999) uwypukla błędy w prowadzonej police
pieniężnej Banku Japonii po pęknięciu bańki: (1) brak zacieśniania polityki pieniężnej
w 1987-89 roku, mimo rosnącej presji inflacyjnej, co przyczyniło się do wytworzenia „bubble
economy”; (2) widoczna próba przekłucia bańki rynkowej w 1989-1991; (3) niepowodzenia
w odpowiednim łagodzeniu monetarnym w okresie 1991-94, gdy ceny aktywów spadały,
a system bankowy i gospodarka znajdowały się w coraz gorszym stanie. Zwraca on uwagę na
zbyt wolną reakcję władz monetarnych oraz realną stopę procentową, która w rzeczywistości
przed długi okres po pęknięciu bańki była na zbyt wysokim poziomie (1991-1993).

Rysunek 7. Realna stopa procentowa r/r, Japonia 1985-2000.
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Źródło: Federal Reserve Economic Data

Z kolei Jinushi, Kuroki oraz Miyao (2000) starali się znaleźć główne odchylenia od
polityki pieniężnej bazując na estymacji reguły Taylora (1999). Autorzy wykazali cztery
główne różnice prowadzonej polityki pieniężnej: (1) opóźnienie w zacieśnianiu, 1987-88;
(2) niedostateczne zacieśnianie, 1990-91; (3) opóźnienie w łagodzeniu, 1992-początek 1995;
(4) opóźnienie w łagodzeniu polityki, 1997-początek 1998.
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Ze względu na ustalenia Plaza Accord BOJ był zmuszony do utrzymania stóp na
niższym poziomie, co może poniekąd wyjaśniać brak zacieśniania polityki po załamaniu na
nowojorskiej giełdzie 19 października 1987 roku17. MFW (2011) podaje, że głównym tego
czynnikiem w latach 1986-1988 była trwająca aprecjacja jena. W okresie tym występowała
również niska inflacja oraz przekonanie, że dynamiczny wzrost PKB nie jest wynikiem
cyklicznego boomu, a „nowej ery” wyższego, potencjalnego wzrostu gospodarczego.
Reakcja rządu
Przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego w latach 80. skutkowało silnym
wzrostem dochodów budżetu państwa, co spowodowało wystąpienie nadwyżki budżetowej
w latach 1988-1992. Wpłynęło to na niewielkie obniżenie relacji długu publicznego do PKB
(załącznik 4). Jednocześnie pomimo nadal wysokiego tempa gospodarczego w latach
1980-1987 (średni wzrost realnego PKB wynosił ok. 4%) relacja długu publicznego
w stosunku do PKB wzrastała średniorocznie w analogicznym okresie o ponad 5%18.
Począwszy od 1992 roku rząd Japonii systematycznie zwiększał wydatki budżetowe
(5% PKB w okresie 1992-96), podczas gdy dochody budżetowe uległy obniżeniu.
Spowodowało to wzrost długu publicznego, który wynikał przede wszystkim z
pogłębiającego się deficytu budżetowego na skutek silnego wzrostu wydatków budżetowych.
Rysunek 8. Dochody budżetowe, wydatki oraz deficyt budżetowy w Japonii jako % PKB, 1990-2010.
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Źródło: OECD, R.C.Koo, The world in balance sheet recession: cause, cure and politics, real-world economic
review, issue no. 58, s. 27, Tokyo 2011.
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W historii wydarzenie to zapisało się jako czarny poniedziałek (1987), kiedy wskaźnik Dow Jones Industry
Average spadł o 22%, a wraz z nim giełdy na całym świecie.
18
Około 3,3 punktu procentowego PKB rocznie.
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Dlaczego rząd Japonii prowadził ekspansywną politykę fiskalną prowadzącą do
silnego wzrostu długu publicznego? Pęknięcie bańki cenowej na rynku aktywów
doprowadziło do silnego spadku cen ziemi oraz nieruchomości, szczególnie widocznego
w dużych aglomeracjach. Spowodowało to brak możliwości refinansowania zaciągniętych
kredytów, pociągają za sobą konieczność ich spłaty z bieżących dochodów. Doprowadziło to
do recesji bilansowej (balance sheet recession).
W takiej sytuacji polityka niskich stóp procentowych może okazać się nieefektywna
ze względu na brak chętnych do zaciągania nowych zobowiązań (pomimo niskiego kosztu
pieniądza). Uczestnicy życia gospodarczego rozpoczęli proces delewarowania, polegający na
wzroście stopy oszczędności oraz spłacie zobowiązań poprawiając tym samym swój bilans
(Koo 2009). Skutkowało to zmniejszeniem popytu na nowe kredyty oraz spadkiem
zagregowanego popytu, negatywnie wpływając na wzrost gospodarczy.

Rysunek 9. Kredyty dla sektora prywatnego (niefinansowego) kw/kw ub.r. oraz stopa procentowa BOJ.
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Źródło: Federal Reserve Economic Data, R.C.Koo, The world in balance sheet recession: cause, cure and
politics, real-world economic review, issue no. 58, s. 23, Tokyo 2011.

Przy nieefektywnej polityce pieniężnej, jedynym sposobem aby nie doprowadzić do
powstania spirali deflacyjnej podczas takiego typu recesji jest strategia rządu polegająca na
pożyczaniu oszczędności od sektora prywatnego, a następnie ich wydatkowanie (Koo 2013).
Skłoniło to rząd Japonii do zwiększenia wydatków budżetowych poprzez programy fiskalne
mające na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego.
Czynnikiem umożliwiającym i wspierającym zadłużanie się rządu były niewątpliwie
niskie stopy procentowe, które wpływały na możliwość taniego finansowania nowych
programów rządowych. Większość emitowanych obligacji denominowanych było w jenach.
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Obejmowały je przede wszystkim krajowe instytucje finansowe oraz gospodarstwa
domowe19.
Wzrost wydatków był związany z podjęciem przez japoński rząd serii programów
stymulujących, zwłaszcza projektów infrastrukturalnych (Yoshino, Mizoguchi 2010). Dług
publiczny, który stanowił 74% PKB w 1992 roku przekroczył 100% PKB w roku 1996,
zaś na koniec 2000 roku wyniósł 144% PKB20.
Tabela 2. Japońskie pakiety fiskalne, 1992-2000 (w mld USD oraz bilionach jenów).
Nowe
Razem
wydatki
(% PKB)
(%)
39,6
2,1

Nowe
wydatki
(% PKB)
0,8

Data
ogłoszenia

Infrastruktura

Obniżki
podatków

Pozostałe

Razem

28.08.1992

47,3$ (6,3¥)

-

33,8$(4,5¥)

81,1$(10,7¥)

13.04.1993

67,6$ (7,6¥)

1,8$(0,2¥)

48,0$(5,4¥)

117,4(13,2¥)

33,4

2,7

0,9

16.10.1993

19,0$(2,0¥)

-

39,8$(4,2¥)

58,5$(6,2¥)

23,4

1,3

0,3

08.02.1994

42,7$(4,5¥)

55,9$(5,8¥)

bd

3

bd

14.04.1995

13,1$(1,1¥)

-

41,9$(3,5¥)

56,3

1

0,6

20.09.1995

64,7$(6,5¥)

-

62,7$(6,3¥) 127,4$(12,8¥)

62,5

2,4

1,5

24.04.1998

58,4(7,7¥)

34,9$(4,6¥)

33,4$(4,4¥) 126,6$(16,7¥)

bd

3,3

bd

16.11.1998

67,3$(8,1¥)

49,8$(6,0¥)

81,4$(9,8¥) 198,5$(23,9¥)

bd

5,1

bd

11.11.1999

64,8(6,8¥)

57,1$(6,0¥)

49,5$(5,2¥) 171,4$(18,0¥)

46,4$(4,9¥) 145,0$(15,3¥)
55,0$(4,6¥)

3,9
36,1
1,4
20.10.2000
43,4(4,7¥)
bd
58,2$(6,3¥) 101,6$(11,0¥)
bd
bd
bd
Źródło: D.K.Nanto, The Global Financial Crisis: Lessons from Japan’s Lost Decade of the 1990s,
Congressional Research Service, 2009, s. 8.

Wzrost wydatków na modernizację infrastruktury, roboty publiczne oraz cięcia
podatków miały spowodować pobudzenie japońskiej gospodarki. Miało tak się stać za sprawą
mnożników fiskalnych (fiscal multiplier), które w teorii umożliwiają relatywnie większą
zmianę dochodu narodowego w stosunku do zmiany wydatków rządowych21. Japoński rząd
położył nacisk na wydatki rządowe, których wpływ na gospodarkę jest większy niż obniżki
podatków (część z nich absorbowana jest przez oszczędności).
Literatura przedmiotu obszernie omawia wpływ polityki fiskalnej (mnożników
fiskalnych) na gospodarkę Japonii. Szacunki przy wykorzystaniu modeli VAR wskazują na
mnożnik wydatków na poziomie 0,4 (Matsuoka 1996, Kalra 2003) do poziomu 0,7 (Bayoumi
2000). Jednakże Kuttner i Posen (2002) używając modeli strukturalnych VAR uzyskali
19

Zgodnie z Równoważnością Ricarda (Ricardian Equivalence) wzrost wydatków rządowych jest
antycypowany przez gospodarstwa domowe, które zwiększają swoje oszczędności, orientując się że pożyczone
pieniądze w dniu dzisiejszym będą musiały został spłacone w przyszłości (Barro 1989).
20
Średniorocznie dług publiczny w relacji do PKB w latach 1992-2000 wzrastał o ok. 8,8% PKB.
21
Ekspansywna polityka fiskalna może być zobrazowana jako przesunięcie krzywej AD w prawo na
keynesowskim modelu AS-AD, której efektem jest wyższy poziom realnego PKB oraz cen.
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znacznie wyższe wyniki, które wskazują na skumulowany wpływ na PKB (cumultative
impact on output) po czterech latach na poziomie 2. Estymacja Hida i inni (2008) wykazała
wpływ wydatków publicznych (inwestycyjnych) w szczycie na poziomie 1,1 w dwuletnim
horyzoncie.
Z drugiej strony ekspansja fiskalna mogła mieć ograniczony wpływ na prywatne
inwestycje ze względu na wystąpienie credit crunch22, wynikający z delewarowywania
przedsiębiorstw (Bayoumi 2000). Starzejące się społeczeństwo spowodowało przesunięcie
części wydatków fiskalnych w kierunku wydatków socjalnych, których mnożnik na
gospodarkę jest mniejszy, a niekiedy negatywny, w długim okresie (Brückner, Tuladhar
2010). Wykres ilustruje prognozowany oraz rzeczywisty wzrost PKB (ex-post) oraz pakiety
fiskalne w wartościach nominalnych – bilionach jenów.

Bilion ¥

Rysunek 10. Ekspansja fiskalna23 oraz prognoza oraz ex-post wzrostu PKB dla Japonii, 1992-2000.
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Źródło: T. Ito, Effectiveness of Fiscal Policy, the case of Japan: Fresh water, salt water and real water,
Presentaton at the IMF, Washington DC, March 19, 2009, s. 11.

Japoński rząd decydował się na kolejne pakiety stymulujące w przypadku znaczącego
spowolnienia, czego przykładem mogą być lata 1994-1996 kiedy wzrost gospodarczy
przyspieszył, a aktywność japońskiego rządu zmniejszyła się24. Ekspansywna polityka
fiskalna używana była jako swego rodzaju automatyczny stabilizator, mający stanowić
panaceum na słabnącą koniunkturę. Posen (1998) zauważa, że w latach 1995-1996 nie było
żadnego innego pozytywnego bodźca dla japońskiej gospodarki za wyjątkiem dyskrecjonalnej
polityki fiskalnej.
22

Zapaść na rynku kredytowym, która skutkuje ograniczeniem dostępu do kredytów na skutek zaostrzenia
warunków ich udzielania.
23
Ekspansja fiskalna rozumiana jako suma pakietu stymulacyjnego (Stimulus Package) oraz budżetu
uzupełniającego (Supplementary Budget), który stanowi część pakietu stymulacyjnego i jest techniczną korektą
budżetu (w połowie roku) z powodu klęsk naturalnych oraz pozostałych nieprzewidzianych zdarzeń
24
Duża część pakietu stymulacyjnego w 1995 roku wynikała z nakładów poniesionych na skutek trzęsienia
ziemi w Kobe z 17 stycznia 1995 roku. Straty oszacowano na ponad 10 bilionów jenów (100 miliardów USD).
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2.3 Druga stracona dekada (2001-2010) i globalny kryzys finansowy
Reinhart i Rogoff (2009) wykazali, że załamanie gospodarcze jest głębsze oraz
dłuższe jeżeli jest efektem kryzysów bankowych. Tak też stało się w przypadku pęknięcia
bańki cenowej na rynku aktywów w Japonii w 90. latach. Nieodpowiednia, zbyt opóźniona
reakcja polityki monetarnej, doraźne działania polityki fiskalnej, zbyt wolne „oczyszczanie”
bilansów banków z toksycznych aktywów oraz utrzymywanie firm „zombie” to główne
przyczyny niskiego wzrostu gospodarczego, spadku cen i wystąpienia oczekiwań
deflacyjnych.
W stosunku do prowadzonej polityki pieniężnej w latach 90’ Bernanke (1999) słusznie
napisał, że "najbardziej uderzająca jest niechęć władz monetarnych do eksperymentowania,
do spróbowania czegokolwiek co nie posiada gwarancji, że zadziała". W pierwszym kwartale
1997 roku w Japonii został podniesiony podatek konsumpcyjny, a kilka miesięcy później miał
miejsce azjatycki kryzys finansowy, który zepchnął gospodarkę w recesję trwającą
5 kwartałów. W kolejnych latach nie występował na tyle trwały wzrost gospodarczy,
aby powstrzymać spadek inflacji, a począwszy od 2000 do 2007 roku występowała
przewlekła deflacja.

Rysunek 11. PKB oraz CPI kw/kw ub.r., Japonia 1995-2010.
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Źródła: OECD

Od połowy 1990 roku do końca lat 90. debata publiczna była skupiona na temacie
reform strukturalnych. Nawiązano również do problemu złych kredytów, deregulacji oraz
małej elastyczności gospodarki. Debata dotycząca Japońskiej Wielkiej Stagnacji (Japan
Great Stagnation) była pierwszą ekonomiczną debatą na skalę światową. Edward Kane
(1993) był jednym z pierwszych, który zwracał uwagę na opóźnienia związane ze spłacaniem
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kredytów. Hoshi i Koshyap (1999) uwypuklili problem sektora bankowego, który finansował
firmy „zombie”, prowadząc do wzrostu niespłacalnych kredytów25.
Cytowany wcześniej Posen (1998) zwraca uwagę nie na stagnację wynikającą
z uwarunkowań strukturalnych, ale na tę będącą efektem błędnie prowadzonej polityki
gospodarczej (zwłaszcza fiskalnej). Jednak najbardziej przemawiający argument pochodził od
P. Krugmana (1998), który wskazał problem pułapki płynności. Według autora rozwiązaniem
problemu mogłoby być zobowiązanie się BOJ do utrzymania inflacji w długim terminie na
podwyższonym poziomie (ustanowienie celu na poziomie 4% w perspektywie 10 lat),
co mogłoby wywołać wystąpienie oczekiwań inflacyjnych. Lars Svensson (2003)
proponował, aby BOJ wraz z rządem ustanowili sztywny kurs wymiany USD/JPY,
a następnie tymczasowo obniżyli kurs jena poprzez zakupy zagranicznych obligacji
skarbowych doprowadzając do wzrostu inflacji.
Bank Japonii nie zdecydował się na masowe zakupy obligacji skarbowych, jak to ma
miejsce obecnie. Stopy procentowe niemal przez całą dekadę były blisko poziomu 0%,
za wyjątkiem niewielkiej podwyżki do 0,5% przed wybuchem kryzysu finansowego.
Jednocześnie przez całą dekadę gospodarka była sukcesywnie wspierana przez wydatki
rządowe, a dług publiczny rósł w niemal równym tempie (załącznik 4). Jakie zatem
przyczyny stoją za drugą japońską straconą dekadą ?
Jedną z przyczyn niższego wzrostu gospodarczego było starzenie się społeczeństwa.
Neoklasyczny model wzrostu zakłada spadek długoterminowej stopy wzrostu per capita
w związku ze starzeniem się społeczeństwa. Starzejące się społeczeństwo może wpływać na
skrócenie czasu pracy i jakości wykonywanej pracy. Osoby niezdolne do pracy to również
mniejsze zatrudnienie, zwiększone obciążenia fiskalne (socjalne, medyczne).
Kolejnym czynnikiem jest model gospodarczy oparty na eksporcie (export-led
growth). Jest on niejako spuścizną po upadku Bretton Woods, kiedy jen był relatywnie tani
w relacji do dolara, a Japonia była na ścieżce dynamicznego wzrostu. Udział eksportu netto
we wzroście PKB Japonii był wysoki w porównaniu do innych krajów, jednocześnie zadziwia
fakt, że eksport w stosunku do PKB był relatywnie mały (tabela 3).

25

Według niektórych źródeł kredyty nieregularne wynosiły nawet ok. 10% PKB (Nelson i Tanaka 2014).
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Tabela 3. Zależność od eksportu netto w poszczególnych krajach, 1995-2009.
Kontrybucja eksportu netto do
Przeciętny udział eksportu
wzrostu PKB: 1995-2009
w PKB: 1995-2009
USA
-4,4%
10,8%
Wielka Brytania
-4,9%
27,3%
Japonia
26,6%
12,5%
Włochy
-7,4%
26,1%
Niemcy
19,9%
35,6%
Francja
-7,2%
25,9%
Źródło: Hoshi T., Kashyap A., Why Did Japan Stop Growing?, www.nira.or.jp/pdf/1002english_report.pdf, 2011
Kraj

Jak wskazuje Rajan (2010) strategia oparta na eksporcie, wspierana przez rząd, banki
oraz firmy przemysłowe jest skuteczna, by z kraju niskorozwiniętego stać się krajem
bogatym. Udało się to np. krajom azjatyckim. Strategia ta ma jednak swoje ograniczenia –
wraz ze wzrostem gospodarki coraz trudniej proporcjonalnie zwiększać eksport. Kolejną
wadą takiego modelu jest fakt, że wraz z rozwojem gospodarki coraz większą rolę zaczynają
odgrywać usługi, które nie mogą być w łatwy sposób eksportowane.
Kolejną przyczyną niskiego wzrostu gospodarczego są firmy „zombie” oraz ich
powolna restrukturyzacja. Mogą one również być definiowane jako nieproduktywne oraz
niedochodowe, jednak funkcjonują ze względu na finansowanie ze strony banków lub rządu.
Caballero, Hoshi oraz Kashyap (2008) szacują liczbę takich firm od 5 do 15% do 1993 roku
oraz ich znaczący wzrost od połowy lat 90’, kiedy to stanowiły ponad 25% wszystkich
przedsiębiorstw. Utrzymywanie takich firm negatywnie wpływa na produktywności, rynek
pracy oraz zaburza wolny rynek.
Kolejny czynnik to restrykcyjne regulacje rządowe w niektórych gałęziach
gospodarki. Nakanishi oraz Inui (2008) zbadali wpływ regulacji na produktywność
czynników produkcji (TFP) na poziomie różnych branż. Wykazali oni, że branże z bardziej
restrykcyjnymi regulacjami mają niższy wzrost produktywności. Estymacja wykazała,
że przejście z branży mocno regulowanej do branży wolnej od regulacji skutkuje wzrostem
TFP o 1,1% rocznie.
Ostatnim istotnym aspektem powolnego wzrostu były błędy popełniane w polityce
gospodarczej. Można tutaj wyróżnić nadzór oraz regulacje nad sektorem bankowym,
które przyczyniły się do powstania firm „zombie”. Banki przez długi czas były niedostateczne
dokapitalizowane. Słabym ogniwem okazały się również elementy sieci bezpieczeństwa
finansowego (safety net), które były niedostosowane do zmieniających się warunków
rynkowych.
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Na przestrzeni dwudziestu lat Japonia z kraju o niskim zadłużeniu w relacji do PKB
stała się krajem bardzo zadłużonym. Doi, Hoshi oraz Okimoto (2010) przestudiowali deficyty
budżetowe oraz dług publiczny na przestrzeni wielu lat i zadali sobie pytanie, o ile musiałyby
wzrosnąć podatki, aby zrównoważyć budżet. Wymagany wzrost dochodów publicznych
szacowany był na około 10% PKB, co musiałoby zostać pokryte z nagłego wzrostu
podatków. Dopiero przy tym poziomie można byłoby liczyć na stabilizację długu do PKB.
W przypadku polityki monetarnej najwięcej zastrzeżeń zauważono w braku szybkiej
reakcji na skutki pęknięcia bańki cen aktywów, co zostało opisane we wcześniejszym
podrozdziale. W odniesieniu do kolejnej dekady najwięcej uwag było nie w stosunku do
działań (które wiązały się z potencjalnym ryzykiem nieosiągnięcia oczekiwanych rezultatów),
lecz do ich braku.
Niski wzrost gospodarczy oraz długi okres deflacji zbiegły się w czasie
z wystąpieniem zaburzeń na globalnych rynkach finansowych. Porównując pęknięcie bańki
cen aktywów z obecnym kryzysem można zauważyć, że gospodarka Japonii o wiele bardziej
odczuła niedawne załamanie, o czym świadczy większy spadek realnego PKB.
Reakcja BOJ przy zastosowaniu konwencjonalnej polityki stopy procentowej była
ograniczona niemożliwością jej obniżenia przez dolną granicę – zero lower bound. Bank
Centralny rozszerzył zakres obligacji mogących stanowić zabezpieczenie. Na skup aktywów
na większą skalę zdecydował się jednak dopiero w 2013 roku. Działania ze strony rządu były
bardzo zbliżone do reakcji sprzed 20 lat, co skutkowało dalszym wzrostem zadłużenia.
Działania mające na celu wydobycie Japonii ze stagnacji zaczęły być realizowane
dopiero w 2013 roku, kiedy do władzy doszedł Shinzo Abe. Przedstawił on plan oparty na
trzech fundamentach. Miał on okazać się drogą wyjścia z wieloletniego impasu
gospodarczego.
2.4 Cele Abenomics i jego pierwsze efekty
W czasie dwóch straconych dekad gospodarka Japonii ani razu nie doświadczyła
poważanej recesji, co ilustruje relatywną skuteczność ekspansji fiskalnej, szczególnie
widoczną w okresach spowolnienia. Jednocześnie światowy kryzys finansowy równie
dotkliwie, jak załamanie cen aktywów w latach 90. wpłynął na koniunkturę gospodarczą,
doprowadzając do załamania handlu oraz produkcji. W konsekwencji doprowadziło to do
recesji trwającej 8 kwartałów. Tabela 4 przedstawia wybrane okresy uwypuklając zależność
pomiędzy wzrostem długu publicznego, a wzrostem gospodarczym.

22

Tabela 4. Podstawowe zmienne makroekonomiczne dla Japonii, 1991-2014.
Nazwa

Okres

Średni
PKB

Średnia
inflacja

1 stracona dekada

1991-2000

1,1%

0,8%

Średni dług
publiczny
(%PKB)
101,6%

2 stracona dekada

2001-2010

0,8%

-0,3%

184,1%

Dwie stracone dekady
1991-2010
1,0%
0,3%
142,9%
Od załamania cen
1991-2014* 0,9%
0,3%
158,9%
aktywów 90’
Okres po kryzysie
2011-2014* 0,9%
0,6%
238,9%
finansowym 07/08
Źródło: Opracowane na podstawie danych OECD, Federal Reserve Economic Data
*2014 - szacunki OECD; inflacja 09/2014

Wzrost długu
publicznego (%PKB)
75,0%
72,2%
147,2%
176,3%
15,2%

Załamanie na rynku kredytów hipotecznych w USA przypadło na drugą japońską
„straconą dekadę”. Średnioroczny wzrost gospodarczy w pierwszej straconej dekadzie był
wyższy o 0,3 p.p., podczas gdy przeciętna inflacji aż o 1,1 p.p. Dług publiczny w tych
okresach powiększył się o ponad 70% PKB. Pomimo prowadzonej ekspansywnej polityki
pieniężnej oraz bodźców fiskalnych nie udało się wydobyć gospodarki japońskiej ze
stagnacji, a tym samym rozpocząć ograniczanie deficytu budżetowego.
Głównym problemem Japonii była przedłużająca się stagnacja gospodarcza,
która z czasem doprowadziła do powstania negatywnego sprzężenia zwrotnego pomiędzy nią,
a długoterminowymi oczekiwaniami deflacyjnymi. Napływające mniej optymistyczne dane
z realnej gospodarki doprowadziły do przekonania, że deflacja może okazać się zjawiskiem
trwałym. Do podstawowych przyczyn, które stoją za trwałym obniżeniem się tempa wzrostu
gospodarczego należą (Sławiński 2014): (1) stałe obniżenie się tempa wzrostu wydajności;
(2) sztywności strukturalne zmniejszające przepływ zasobów z mniej wydajnych branż do
bardziej wydajnych; (3) długi okres delewarowania (spłaty netto zadłużenia); (4) brak
szybkiego dokapitalizowania banków; (5) starzenie się społeczeństwa.
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Rysunek 12. Uproszczony schemat sprzężenia zwrotnego pomiędzy stagnacją i deflacją.

Źródło: Opracowanie na podstawie http://qz.com/70866/its-hard-to-explain-what-abenomics-is-so-we-drewyou-a-picture/, „Abenomic Handbook”, Nomura

W grudniu 2012 roku w wyborach zwyciężyła Partia Liberalno-Demokratyczna,
a jej przewodniczący Shinzo Abe ponownie został premierem Japonii. Chcąc wyciągnąć
japońską gospodarkę ze stagnacji premier Abe na początku 2013 roku przedstawił plan,
którego celem było przełamanie występującego w gospodarce sprzężenia zwrotnego
pomiędzy stagnacją i oczekiwaniami deflacyjnymi. Plan ten oparty jest na trzech
fundamentach26:
1. ekspansywna polityka pieniężna,
2. ekspansywna polityka fiskalna,
3. reformy strukturalne.

26

W oryginale trzy strzały (three arrows), co w japońskiej kulturze oznacza nawiązanie do siły płynącej z
kooperacji.
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Rysunek 13. Sposób oddziaływania trzech strzał Abenomics na gospodarkę Japonii.

Źródło: Opracowanie na podstawie http://qz.com/70866/its-hard-to-explain-what-abenomics-is-so-we-drewyou-a-picture/, „Abenomic Handbook”, Nomura

Pierwsza strzała – ekspansywna polityka fiskalna
Bank centralny Japonii podniósł w styczniu 2013 roku cel inflacyjny z 1 do 2%
i zobowiązał BOJ do agresywnego luzowania polityki, aby osiągnąć to zadanie jak
najszybciej – w horyzoncie czasowym dwóch lat. W tym celu w 2013 roku zostaje
wprowadzone Quantitative and Qualitative Monetary Easing - QQE (luzowanie ilościowe
oraz jakościowe polityki pieniężnej)27.
BOJ oświadczył, że zwiększy dwukrotnie bazę monetarną poprzez skup obligacji
skarbowych (Japanese government bonds – JGBs) oraz ETFów (exchange-traded funds)
w przeciągu dwóch kolejnych lat powodując wydłużenie (ponad dwukrotnie) zapadalności
JGBs. Baza monetarna zwiększy się poprzez operacje otwartego rynku o wartości 60-70
bilionów jenów rocznie, a spadek długiego końca krzywej dochodowości ma być wynikiem
zakupów JGBs (o dłuższym terminie zapalności) na poziomie około 50 bilionów jenów

27

Luzowanie ilościowe powoduje wzrost bilansu banku centralnego, zaś luzowanie jakościowe oznacza zakupy
obligacji państw o dużym ryzyku w celu zmniejszenia rentowności – zmniejszając tym samym jakość bilansu
banku centralnego (Lenza, Pill, Reichlin, 2010).
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rocznie. Zakładany jest również wzrost zakupów ETF o 1 bln jenów oraz J-REIT28 o 30 bln
jenów.
Pod koniec października 2014 roku Bank Japonii decyduje się rozszerzyć program
QQE (BOJ 2014) zwiększając: (1) operacje otwartego rynku o kolejne 10-20 bilionów jenów
(do 80 bln jenów), (2) zakupy obligacji skarbowych o 30 bln jenów (do 80 bln jenów)
wydłużając ich zapadalność, (3) zakupy ETF oraz J-REITs o 3 bln jenów oraz 90 bilionów
jenów (potrajając wartość). Jako uzasadnienie takiej decyzji BOJ podaje osłabienie popytu ze
względu na podwyżkę podatku konsumpcyjnego z 5% o 8% w kwietniu 2014 roku29 oraz
systematyczny spadek cen ropy, które wywierają presję na ceny. W wyniku polityki
masowego skupu obligacji BOJ zwiększa swój bilans dwukrotnie w ciągu dwóch lat
(załącznik 3).
Druga strzała – elastyczna polityka fiskalna
Polityka prowadzona przez rząd ma być uzależniona od sytuacji gospodarczej
i finansowej budżetu państwa. Pierwszy pakiet stymulacyjny (short-term stimulus package)
ma mieć wysokość 10,3 bln jenów i być skierowany na rekonstrukcję obszarów dotkniętych
trzęsieniami ziemi oraz dalszą prewencję. Rząd Japoński planuje także wyeliminować
oczekiwania deflacyjne pokazując wysoką gotowość oraz proces wspierania wzrostu teraz
i w przyszłości (KPMG 2013). Efektem wprowadzanego pakietu ma być wzrost PKB o około
2 p.p. oraz stworzenie 600 tysięcy miejsc pracy.
Rysunek 14. Przeznaczenie środków pakietu fiskalnego (short-term package) w wysokości 10,3 bln ¥.
3%

30%

Naprawa zniszczeń i
prewencja

37%

Tworzenie dobrobytu poprzez
wzrost
Bezpieczeństwo i
rewitalizacja regionów
Subsydia dla wieloletnich
projektów budowlanych

30%

Źródło: KPMG, Abenomics Brief: Overviw of japan policy under the second Abe administration and major
implication on major industries in Japan, March 2013, s. 7.

28
29

Japan Real Estate Investment Trust.
Jest to pierwsza podwyżka podatku konsumpcyjnego od 17 lat.
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Jednocześnie cały pakiet stymulacyjny ma mieć wartość 20,2 bln jenów, co jest
równoważne z ok. 210 mld dolarów (Koide 2013). Częścią zmian fiskalnych ma być również
kolejna podwyżka podatku konsumpcyjnego z 8 do 10% w październiku 2015 roku. Pomimo
pakietów stymulacyjnych rząd ma zamiar ograniczyć o połowę deficyt w 2015 roku
w stosunku do 2010 oraz zrównoważyć budżet w roku 2020. Działania po stronie elastycznej
polityki fiskalnej mają być ściśle powiązane z trzecim punktem planu, czyli reformami
strukturalnymi.
Trzecia strzała – reformy strukturalne
Ostatni składnik Abenomics skupia się na strategii wzrostu. W średnim i długim
terminie japoński rząd podejmie działania mające na celu wzmocnienie konkurencyjności
gospodarki, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawę bazy innowacyjnej
będącej akceleratorem dalszego wzrostu. W związku z wyznaczoną strategią w styczniu 2014
roku Minister Finansów Japonii Taro Aso zidentyfikował 10 głównych czynników strategii
wzrostu (Yoshino, Taghizadeh-Hesary 2014): (1) zachęcenie przedsiębiorstw do wzrostu płac,
co wpłynie na wzrost popytu; (2) podwyżkę podatków w celu pokrycia wydatków socjalnych;
(3) wyznaczenie celów deficytu budżetowego na 2015 rok o połowę mniejszego niż w 2010
roku oraz zrównoważonego budżetu w roku 2020; (4) wzrost udziału kobiet w sile roboczej
oraz zachęcanie starzejącego się społeczeństwa do pozostawania na rynku pracy;
(5) wzrost wydatków na leczenie dla starszych osób oraz ścisły monitoring cen leków i opieki
zdrowotnej; (6) zapewnienie wystarczającego finansowania na wypadek katastrof;
(7) zwiększenie stypendiów dla studentów oraz wzrost wydatków na B+R; (8) wzrost
wydatków na naprawę przestarzałej infrastruktury; (9) zapewnienie większego dostępu do
finansowania B+R przez małe i średnie przedsiębiorstwa; (10) pomoc sektorowi rolnemu
w utrzymaniu konkurencyjności.
Niemal dwa lata Abenomics – realna poprawa czy fiasko działań ?
W swojej analizie Hausman oraz Wieland (2014) wykazali, że Abenomics mógł
odpowiadać za 0,9-1,8 p.p. wzrostu PKB Japonii w 2013 roku, z czego polityce pieniężnej
przypisywany jest niemal 1 p.p. tego wzrostu. Jednocześnie mało jest jeszcze dowodów na to,
czy faktycznie plan Shinzo Abe pozwoli na zmniejszenie luki PKB. Wiosną 2014 roku odbył
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się panel dyskusyjny „Brookings Panel on Economic Activity”, którego motywem
przewodnim był Abenomics oraz jego możliwy wpływ na realną gospodarkę30.
W swojej wypowiedzi Ben Bernanke, był nastawiony sceptycznie do realizowanego
planu przez Japonię. Podkreślił on, że „jeżeli plan będzie działał, to powinniśmy być
świadkami wyższego wzrostu gospodarczego w przyszłości, co wpłynie na wyższą inflację”.
Bernanke zwraca uwagę na to, że realna stopa procentowa która ma znaczenie dla inwestycji
oraz wzrostu zatrudnienia powinna uwzględniać inflację mierzoną w cenach producentów
(PPI), a nie w cenach konsumentów (CPI). Szef Fed zwraca również uwagę na potencjalne
ryzyko związane z luzowaniem ilościowym, wiarygodnością BOJ oraz kosztami po stronie
budżetu państwa.
Z kolei Paul Krugman wyrażał swoje obawy o zbyt nisko ustawiony cel inflacyjny na
poziomie 2%. Swoje zdanie argumentuje tym, że pomimo ogłoszenia celu inflacyjnego 2%
inflacja występująca w gospodarce może zbliżyć się do tego poziomu, ale nie osiągnąć go
w krótkim czasie. Wynika to z luki PKB, ponieważ jeżeli gospodarka Japonii jest blisko
potencjalnego wzrostu, to wtedy cel inflacyjny na poziomie 2% byłby wystarczający. Jeżeli
tak nie jest to zapewnienia oraz działania banku centralnego mogą być niewystarczające do
zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych. Z tego powodu też Krugman uważa, że Japonii
potrzebny jest cel inflacyjny na poziomie 4%31.
Jak w rzeczywistości działania każdej z „trzech strzał” planu Abe wpłynęły na
gospodarkę? Dysponując danymi do trzeciego kwartału 2014 roku można wnioskować,
że polityka pieniężna spełniła swoją rolę. Rentowność 10 letnich obligacji skarbowych spadła
z poziomu 0,8% do 0,25%. Skup aktywów spowodował znaczącą, 25% deprecjację japońskiej
waluty w stosunku do dolara. Jednocześnie nie doprowadziło to do wzrostu eksportu, wręcz
przeciwnie w tym okresie Japonia posiadała chroniczny deficyt bilansu handlowego.

30
31

Opis dyskusji znajduje się w Hausman oraz Wieland (2014).
Podobne zdanie Paul Krugman miał 16 lat wcześniej (w 1998 roku), co zostało opisane w rozdziale 2.3.
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Rysunek 15. USD/JPY oraz bilans handlowy w mld jenów, Japonia 2010-2014.
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Źródło: Thomson Reuters, stooq.com

Obniżenie długoterminowych stóp procentowych skutkowało wzrostem cen akcji oraz
obligacji skarbowych. Działania ze strony banku centralnego doprowadziły do wzrostu CPI
(PPI od kwietnia 2014 znajduje się w okolicach 3%). Wraz z podwyższeniem inflacji
konsumenckiej realne płace w listopadzie 2014 roku już 17 miesięcy z rzędu były ujemne.
Rysunek 16. Płace realne r/r, Inflacja r/r oraz M2 r/r, Japonia 2010-2014.
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Źródło: Federal Reserve Economic Data, Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW, Japan)

Wzrost płac miał być jednym z czynników, które wpłyną na pobudzenie konsumpcji
prywatnej. Wzrost inflacji będący wynikiem podwyżki VAT oraz ekspansywnej polityki
pieniężnej spowodował spadek płac realnych. Jednocześnie następuje powolny wzrost
dynamiki kredytów dla gospodarstw domowych, które mogą być czynnikiem wzmacniającym
wzrost konsumpcji.
W pierwszych kwartałach po wprowadzeniu Abenomics japońska gospodarka miała
realny wzrost PKB na poziomie ponad 2% (kwartał do kwartału poprzedniego roku). Wraz
z „wystrzeleniem” inflacji, gospodarka Japonii w ujęciu realnym znalazła się w recesji.
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Rysunek 17. Realne PKB, dynamika kredytów dla GD oraz inflacja, Japonia 2010-3Q 2014.
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Źródło: Federal Reserve Economic Data

Wielu ekonomistów uważa, że trzy strzały planu Abe były dobrze dobrane,
podkreślając jednocześnie, że elastyczna polityka fiskalna oraz reformy nie spełniły swoich
oczekiwań (Rogoff 2014). Za klęskę Abenomics 1.032 uznaje się przede wszystkim brak
kluczowych reform po stronie podażowej, które skutkowałyby zwiększeniem liczebności siły
roboczej. Istnieje również przekonanie, że powodzenie planu premiera Japonii jest w głównej
mierze oparte na „głębokości” reform strukturalnych, które są kluczowe dla trwałej poprawy
koniunktury. Jednocześnie wprowadzanie reform wiąże się z o wiele dłuższym czasem
oczekiwania na efekty, aniżeli działania ze strony polityki monetarnej, bądź fiskalnej.
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Terminem tym określony został przedział czasowy od wprowadzenia planu Abe do końca 2014 roku.

30

3. Kryzys w strefie euro
3.1 Przyczyny recesji w strefie euro
Załamanie na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych subprime spowodowało
recesję w gospodarkach strefy euro oraz uwypukliło strukturalne słabości wspólnej waluty.
Dlatego też dla lepszego zrozumienia źródeł obecnego kryzysu w strefie euro należy
powrócić do przyczyn globalnego kryzysu finansowego. Zachęty ze strony polityków do
dalszego zadłużania się gospodarstw domowych i przedsiębiorstw wraz ze środowiskiem
niskich stóp procentowych33 oraz możliwość dodatkowego pozyskiwania kapitału przez banki
dzięki sekurytyzacji doprowadziły do dynamicznego wzrostu kredytu (Brunnermeier 2009).
Występowało przeświadczenie, podobnie jak w Japonii na przełomie lat 80 i 90,
że ceny akcji oraz nieruchomości nie załamią się. Kiedy w lutym 2006 roku nieruchomości
w USA osiągnęły swoje najwyższe wartości, główny ekonomista organizacji handlowej
skupiającej podmioty zaangażowane w obrót nieruchomościami (National Association
of Realtors) wydał książkę pod tytułem „Dlaczego bańka na rynku nieruchomości nie pęknie
– i jak na niej możesz zarobić”34.
W

kolejnych miesiącach nastąpił

spadek

cen nieruchomości

oraz

wzrost

niewypłacalności dłużników, posiadających kredyty hipoteczne subprime. Było to
zauważalne w zwiększających się odpisach w bankach, co wpłynęło na spadek ich
wskaźników efektywności (ROE, ROA). Bardzo dobrym predykatorem sytuacji w sektorze
międzybankowym okazał się spread Libor-OIS, który według A. Greenspana jest
„barometrem strachu niewypłacalności banków” (Thornton 2009).

Rysunek 18. 3M Libor-OIS spread dla USD, dane w punktach bazowych, 2007-06.2011.
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Źródło: U.S. Department of the Treasury
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Jak tłumaczy Taylor (2010) pozostawienie stóp procentowych na tak długo i na tak niskim poziomie było
istotną przyczyną powstania bańki na rynku nieruchomości. Zgodzie z regułą Taylora przedstawioną przez
Bernanke (2010) w okresie 2013-2014 roku główna stopa Fed powinna znajdować się w okolicach 3% (wynosiła
wtedy 1%), a pierwsza podwyżka powinna zostać wykonana ponad 2 lata wcześniej.
34
Why the Real Estate Boom Will Not Bust – And How You Can Profit from It: How to Build Wealth in Today’s
Expanding Real Estate Market”, autor David Lereah.
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Problemy na rynku międzybankowym rozpoczęły się w sierpniu 2007 roku, kiedy to
największy francuski bank BNP Paribas zawiesił możliwość wypłaty z trzech funduszy.
Kolejnym wydarzeniem, mającym wpływ na rozprzestrzenianie się kryzysu były problemy
banku Northern Rock ujawnione we wrześniu 2007 roku. Jednakże punktem zwrotnym
kryzysu było ogłoszenie upadłości przez bank Lehman Brothers 15 września 2008 roku.
Za główną przyczynę uważa się znaczne straty na inwestycjach w instrumenty z ekspozycją
na amerykański rynek kredytów hipotecznych subprime. Doprowadziło to do zmniejszenia
płynności, a nawet zamrożenia rynku międzybankowego. Wystąpił efekt domina, ze względu
na ścisłe powiązanie amerykańskich oraz europejskich banków posiadających ekspozycje na
papiery zabezpieczone aktywami

(ABS,

Asset-backed securities).

Brak płynności

spowodował poważne problemy w wielu bankach, ze względu na brak dostępu do
krótkoterminowych środków, stanowiących w niektórych instytucjach podstawę finansowania
długoterminowych kredytów hipotecznych35. Aby zapobiec kolejnej Wielkiej Depresji z lat
30’ banki centralne na szeroką skalę zaczęły dostarczać płynności do sektora bankowego.
Miało to zapobiec upadkowi instytucji „too big to fail”, które nieuchronnie zachwiałyby
stabilnością całego systemu finansowego.
Podsumowując, do źródeł kryzysu o charakterze makroekonomicznym można zaliczyć
przede wszystkim takie czynniki jak (Komisja Europejska 2009a)36: (1) długo utrzymywany
niski poziom stóp procentowych w krajach rozwiniętych, co stworzyło bodźce do wzrostu
dźwigni finansowej oraz działalności spekulacyjnej – carry trade; (2) narastanie globalnej
nierównowagi w bilansach handlowych; (3) dynamiczny wzrost znaczenia sektora
finansowego w największych gospodarkach;

(4) niedostateczna regulacja rynków

finansowych; (5) niewłaściwa regulacja rynku nieruchomości w USA, długotrwały wzrost cen
wynikający z polityki rządu oraz złagodzenie standardów oceny zdolności kredytowej
(kredyty NINJA)37.
Z kolei jako przyczyny o charakterze mikroekonomicznym Komisja Europejska
wyróżnia: (1) zmianę modelu banków, które przenosiły ryzyko dzięki wykorzystaniu
sekurytyzacji oraz instrumentów pochodnych; (2) rozwój inżynierii finansowej; (3) konflikt
interesów występujący w agencjach ratingowych; (4) niska transparentność niektórych
35

Które w przeciwieństwie do „tradycyjnego” systemu bankowego nie były finansowe z depozytów, a z rynku
międzybankowego, co w rezultacie wystawiało bank na zwiększone ryzyko niedopasowania terminów
przeszacowania.
36
Więcej informacji na temat źródeł kryzysu można znaleźć w artykułach, Sławiński (2007, 2010), Taylor
(2013), Beachy (2012).
37
Kredyty NINJA (No Income, No Job, No Assets) udzielane były osobom, które nie posiadały: stałego źródła
dochodów, pracy ani aktywów.
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rynków finansowych doprowadzająca do asymetrii informacji; (5) rozrost instytucji
finansowych oraz wzrost współzależności między nimi.

Kryzys w strefie euro
Pierwsza faza kryzysu (2007-2009) przebiegała bardzo podobnie we wszystkich
krajach rozwiniętych, a pierwszą reakcją na kryzys bankowy było obniżenie stóp
procentowych. Banki centralne rozszerzyły zakres działań konwencjonalnych oraz rozpoczęły
niekonwencjonalne oddziaływanie poprzez zwiększenie bilansu lub zmianę jego struktury38.
Rządy państw strefy euro w obawie przed upadkiem instytucji mogących zachwiać
stabilnością systemu finansowego rozpoczęły ich dokapitalizowanie. Doprowadziło to do
powstania znaczących deficytów budżetowych. Obniżenie wpływów budżetowych wpłynęło
na skokowy przyrost długu publicznego. Sytuacja ta wywołała obawy inwestorów przed
możliwością niespłacania obligacji przez niektóre kraje – zwłaszcza Irlandię oraz Grecję.
W przypadku Irlandii aktywa dziesięciu największych banków stanowiły 7,27-krotności PKB
całego kraju.
Tabela 5. Top10 największych banków w krajach strefy euro, dane za rok 2011.

Luksemburg

Aktywa Top10
banków / PKB
8,57

Depozyty
niefinansowe/aktywa
32%

Aktywa/ depozyty
niefinansowe
3,11

Kapitał własny /
aktywa
5,3%

Irlandia

7,27

18%

5,58

4,8%

Cypr

6,65

67%

1,50

6,6%

Francja

5,18

26%

3,82

3,9%

Kraj

Holandia

4,86

45%

2,24

3,9%

Finlandia

3,60

28%

3,57

4,5%

Malta

3,37

55%

1,83

12,3%

Hiszpania

3,20

43%

2,31

5,9%

Belgia

3,11

42%

2,36

4,4%

Portugalia

2,32

49%

2,05

5,2%

Niemcy

2,21

36%

2,79

3,6%

Austria

2,05

43%

2,32

6,7%

Włochy

1,57

33%

3,05

6,2%

Grecja

1,55

50%

2,00

0,9%

Słowenia

1,19

57%

1,77

7,6%

Estonia

0,90

60%

1,65

16,7%

1,40

10,2%

Słowacja
0,74
71%
Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Bankscope, Eurostat

38

Bernanke i Reinhart (2004) dokonali pogrupowania alternatywnych narzędzi banku centralnego.
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Kryzys uwidocznił nierówności pomiędzy krajami strefy euro, na które nie zwracano
szczególnej uwagi w przedkryzysowych czasach prosperity. W literaturze przedmiotu często
występuje umowny podział na kraje Północy, do których zalicza się przede wszystkim:
Austrię, Finlandię, Niemcy oraz Holandię. Z kolei kraje Południa obejmują: Grecję, Irlandię,
Portugalię oraz Hiszpanię. Holinski, Kool i Muysken (2012) dokonali analizy porównawczej
przy wykorzystaniu takiego podziału39. Autorzy wykazali, że przyjęcie wspólnej waluty przez
kraje Północy i Południa przyczyniło się do nasilenia nierówności.

Tabela 6. Nominalne i realne stopy procentowe oraz CPI.

Południe
Północ

Nominalne stopy
procentowe
1992-1998
1999-2007
9,7
4,6
6,8
4,6

CPI
1992-1998
4
2,2

1999-2007
3,3
1,8

Realne stopy procentowe
1992-1998
5,7
4,6

1999-2007
1,3
2,6

Źródło: Holinski N., Kool C., Muysken J., Persistent Macroeconomic Imbalances in the Euro Area: Causes and
Consequences, Federal Reserve of St. Louis Review, January/February 2012

Przed przystąpieniem do strefy euro kraje Południa posiadały wyższą inflację oraz
zdecydowanie większe zarówno nominalne, jak i realne stopy procentowe. Przystąpienie do
jednolitego obszaru walutowego miało doprowadzić do konwergencji pomiędzy krajami
poprzez synchronizację cykli koniunkturalnych, dodatkowo eliminując ryzyko kursowe.
Jednocześnie przyjmując euro kraje traciły zdolność do prowadzenia suwerennej polityki
pieniężne na rzecz Europejskiego Banku Centralnego. Spadek nominalnej stopy procentowej
tłumaczony był jako potencjalna okazja do szybszego rozwoju gospodarczego, wynikającego
z taniego dostępu do pieniądza. W rzeczywistości realne stopy procentowe w krajach
Południa były na zdecydowanie niższym poziomie, co pobudziło przede wszystkim
konsumpcję (wystąpił znaczący spadek stopy oszczędności prywatnych na rzecz konsumpcji).
Tabela 7. Bilans obrotów bieżących, stopa oszczędności publicznych i prywatnych (jako % PKB).

Bilans obrotów bieżących
Południe
Północ

1992-1998
-0,7
0,9

1999-2007
-6,8
4,6

Stopa oszczędności
publicznych
1992-1998
1999-2007
-5,7
-2,1
-3,3
-0,2

Stopa oszczędności
prywatnych
1992-1998
1999-2007
5
-4,7
4,2
4,8

Źródło: Holinski N., Kool C., Muysken J., Persistent Macroeconomic Imbalances in the Euro Area: Causes and
Consequences, Federal Reserve of St. Louis Review, January/February 2012
39

Została uwzględniona średnia krajów w każdej z grupy, bez przypisywania wag ze względu na przeważanie
Niemiec w krajach Północy oraz Hiszpanii w krajach Południa, co skutkowałoby zniekształceniem wyników.
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Rysunek 19. Skumulowany bilans obrotów bieżących jako % PKB, 1990-2013.
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Źródło: Opracowanie na podstawie danych MFW

Stopa oszczędności prywatnych w przeciągu kilku lat uległa gwałtownemu
zmniejszeniu, a gospodarstwa domowe krajów Południa stawały się coraz bardziej zadłużone.
Podobnie sytuacja występowała również w sektorze publicznym. Przyjęcie wspólnej waluty
spowodowało spadek konkurencyjności krajów Południa względem krajów Północy,
szczególnie Niemiec oraz Holandii, których jednostkowe koszty pracy (ULC) rosły
relatywnie niewiele w stosunku do pozostałych krajów (Peeters i Den Reijer 2012).
Rysunek 20. ULC dla wybranych krajów strefy euro oraz cel inflacyjny EBC 2%, 2000=100, 2000-2013.
160
150
140
130
120
110
100
90
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Austria

Finlandia

Francja

Niemcy

Grecja

Irlandia

Włochy

Holandia

Portugalia

Cel EBC 2%

Źródło: OECD

Problemy europejskich banków oraz wzrost zadłużenia, będący wynikiem ich
dokapitalizowania stanowią dwie składowe kryzysu w strefie euro. Trzecim czynnikiem jest
kryzys konkurencyjności i wzrostu mające swoje podłoże w narastających nierównościach
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pomiędzy krajami. Dlatego też problemy strefy euro można porównać do występowania
trzech, wzajemnie sprzężonych ze sobą kryzysów.
Rysunek 21. Trzy współzależne kryzysy występujące w strefie euro.

Źródło: Opracowanie na podstawie Shambaugh J.C., The Euro’s Three Crises, Brookings Papers on Economic
Activity, Spring 2012

Dodatkową słabością strefy euro, oprócz opisanych trzech kryzysów są jej
wewnętrzne uwarunkowania. Wynika to przede wszystkim z braku: (1) jednolitych regulacji
i nadzoru; (2) kompletnej sieci bezpieczeństwa finansowego; (3) odpowiedniej polityki
makroostrożnościowej; (4) mechanizmów redystrybucji dochodów oraz (5) ograniczenia
sposobności interweniowania EBC na wtórnym rynku obligacji skarbowych40.
3.2 Skutki kryzysu i działania rządów
Do czasu wystąpienia kryzysu wzrost gospodarek państw członkowskich strefy euro
(zwłaszcza krajów Południa) był w znacznej mierze wynikiem popytu generowanego przez
niskie stopy procentowe oraz łatwego dostępu do taniego kredytu. Inflacyjne ożywienie
z jednej strony zapewniało znaczące tempo wzrostu PKB, z drugiej zaś przyczyniło się do
40

Zostało to opisane przez De Grauwe (2011), który zauważył wyższą premię za ryzyko w obligacjach
skarbowych Hiszpanii w stosunku do obligacji Brytyjskich, pomimo niższej relacji długu publicznego do PKB.
Wynikało to z niezależnej polityki pieniężnej Banku Anglii, który mógł w każdym momencie dokonać
interwencji w przeciwieństwie do mandatu EBC.
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powstania baniek spekulacyjnych na rynku akcji oraz nieruchomości. Jednocześnie
zagregowane dane dla całej strefy euro oraz sektora bankowego nie wskazywały na „linię
uskoku”. Realny PKB na początku 2003 roku rósł niemal systematycznie w ponad 2% tempie
przez kolejne trzy lata, przy utrzymującej się stabilnej inflacji zgodnej z celem EBC.

Rysunek 22. Realny PKB oraz HICP dla strefy euro, 2000-3Q 2014.
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Źródło: Eurostat

Załamanie rynków finansowych, a przez to sektora bankowego, nie wpłynęło
identycznie na wszystkie kraje strefy euro. Wynikało to przede wszystkim z udziału sektora
budowlanego w gospodarce, wielkości sektora bankowego (w stosunku do PKB) oraz jego
ekspozycji na rynek nieruchomości. Analizując dane zawarte w tabeli można stwierdzić,
że kraje Północy nie doświadczyły mniejszej recesji, jednakże ożywienie gospodarcze było
szybsze oraz bardziej trwałe.

Tabela 8. Realny PKB w wybranych krajach strefy euro (dane w %).
Kraj

2006

Strefa euro (18)
3,3
Niemcy
3,7
Francja
2,5
Holandia
3,4
Austria
3,7
Finlandia
4,4
Irlandia
5,5
Grecja
5,5
Hiszpania
4,1
Włochy
2,2
Źródło: Eurostat; *średnia

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3,0
3,3
2,3
3,9
3,7
5,3
5,0
3,5
3,5
1,7

0,4
1,1
-0,1
1,8
1,4
0,3
-2,2
-0,2
0,9
-1,2

-4,5
-5,1
-3,1
-3,7
-3,8
-8,5
-6,4
-3,1
-3,8
-5,5

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

1,6
3,3
2,0
0,9
2,8
2,8
2,2
-7,1
0,1
0,4

-0,7
0,7
0,0
-1,2
0,9
-1,0
0,2
-7,0
-1,6
-2,4

-0,4
0,4
0,2
-0,8
0,3
-1,4
-0,3
-3,9
-1,2
-1,9
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20102013*
0,6
2,1
1,0
0,1
1,5
1,0
0,3
-5,7
-0,7
-0,6

20062013*
0,6
1,4
0,7
0,7
1,4
0,7
0,4
-2,2
0,2
-0,6

Komisja Europejska (2009b) wyróżnia trzy kanały transmisji kryzysu na realną
gospodarkę: (1) system finansowy; (2) efekt majątkowy i zaufania; (3) handel globalny.
(1) W związku z załamaniem cen aktywów banki musiały przeszacować instrumenty
finansowe do wartości rynkowej oraz dokonać odpisów. Ze względu na łatwy dostęp do
rynku międzybankowego oraz liberalne regulacje występujące przed kryzysem duża część
banków posiadała wskaźniki wypłacalności zdecydowanie poniżej 8%. Kapitał, którym
dysponowały, nie był wystarczającym buforem do pokrycia strat. Ze względu na obawę przed
wystąpieniem efektu domina oraz załamaniem całego systemu finansowego rządy
poszczególnych krajów Eurostrefy zaczęły dokapitalizować banki oraz tworzyć specjalne
instytucje, które skupowały „toksyczne” aktywa.
(2) Oddziaływanie poprzez efekt majątkowy wiązało się ze zmniejszeniem wartości
posiadanych aktywów przez gospodarstwa domowe (głównie akcje oraz nieruchomości).
W następstwie zmniejszenia wartości posiadanych aktywów, przy stałej wartości zobowiązań
(kredytów i pożyczek) podmioty gospodarcze zaczynały zwiększać oszczędności kosztem
konsumpcji oraz inwestycji, co negatywnie wpłynęło na gospodarkę oraz rynek finansowy.
(3) Spadkowi cen aktywów towarzyszyło również załamanie w wymianie handlowej
na skalę globalną. Handel skurczył się bardziej niż tego oczekiwano w świetle historycznych
doświadczeń związanych z negatywnym szokiem popytowym.
Kraje strefy euro na wiele lat przed kryzysem notowały wysoki wzrost gospodarczy,
który powinien prowadzić do obniżenia długu publicznego w relacji do PKB41. Tymczasem
część państw o relatywnie małym zadłużeniu w 2010 roku (Holandia, Irlandia, Finlandia)
wykazywała nadwyżki budżetowe, podczas gdy Grecja zwiększyła swój dług42. Kryzys
i konieczność dokapitalizowania banków doprowadziły do skokowego wzrostu deficytów
budżetowych (załącznik 7), co w połączeniu ze spadającymi dochodami budżetowymi oraz
niskim lub negatywnym wzrostem spowodowało szybki wzrost długu publicznego
w stosunku do PKB.

41

Zgodnie z fundamentalnymi podstawami ekonomii, restrykcyjną politykę fiskalną państwo powinno stosować
w okresie dynamicznego wzrostu gospodarczego, zaś ekspansywną podczas spowolnienia/recesji.
42
Włochy pomimo zmniejszenia długu w stosunku do PKB o niecałe 7 % PKB nadal były zdecydowanie ponad
kryterium z Maastricht mówiące o relacji długu do PKB na poziomie 60%.
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Tabela 9. Dług publiczny w stosunku do PKB dla wybranych krajów strefy euro (dane w %).

81,0

20002007*
6,8

20072010*
6,6

20072013*
13,0

78,0

88,7

4,7

14,8

25,5

54,7

56,4

66,5

-13,0

11,8

21,9

60,2

63,8

69,2

74,4

-4,5

6,9

12,1

38,1

33,9

32,5

41,5

51,8

-6,0

3,5

13,8

46,7

23,8

24,0

42,6

62,2

111,4

-22,9

38,4

87,6

Grecja

94,0

107,5

107,2

112,9

129,7

157,2

13,5

22,2

49,7

Hiszpania

62,4

39,7

36,3

40,2

54,0

85,9

-22,7

14,3

46,3

Włochy
113,1
106,3
103,3
106,1
116,4
127,0
Źródło: Eurostat; *skumulowany wzrost długu publicznego liczony w PKB

-6,8

10,1

20,6

Kraj

2000

2007

2008

2009

2010

2013

Niemcy

61,3

68,0

65,2

66,8

74,6

Francja

58,5

63,2

63,2

67,0

Holandia

57,6

44,6

42,5

Austria

66,8

62,3

Finlandia

44,0

Irlandia

Skumulowany przyrost długu publicznego w latach 2007-2010 był zdecydowanie
wyższy w krajach Południa strefy euro, co wiązało się z relatywnie większym wsparciem
banków. Załącznik 6 ukazuje przyrosty zadłużenia w stosunku do PKB wśród krajów strefy
euro w latach 2007-2010 (pierwsza faza) oraz 2007-2013 (pierwsza oraz druga faza). Pozwala
to na wyodrębnienie krajów, na które kryzys wpłynął najbardziej.
Druga faza kryzysu (2010-2012) uwidoczniła różnice w poziomie stabilności banków
oraz postrzegania ryzyka na rynkach finansowych wewnątrz samej strefy euro oraz pomiędzy
USA (Gros, Alcidi, Giovanni, 2012). Ożywienie w Stanach Zjednoczonych było słabe,
jednakże nie nastąpił powrót recesji. W Europie kontynentalnej wiosną 2010 roku rozpoczęła
się panika na rynkach wywołana możliwą niewypłacalnością Grecji, co spowodowało
znaczący wzrost rentowności jej obligacji.
Rysunek 23. Rentowności wybranych krajów strefy euro, 2007-2014.
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Źródło: www.stooq.com
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Pojawiły się również obawy związane z możliwą niewypłacalnością rządów Irlandii
oraz Portugalii. Kraje te wraz z Grecją straciły możliwość zaciągania pożyczek na rynkach
finansowych. Od ogłoszenia bankructwa zostały one uchronione dzięki kredytom ze strony
rządów pozostałych państw strefy euro oraz MFW. W 2010 roku powołano podmioty,
których misją było przywrócenie stabilności finansowej w strefie euro – Europejski
Instrument Stabilności Finansowej (EFSF) oraz Europejski Mechanizm Stabilizacji
Finansowej (EFSM). Podmioty te miały pozyskiwać fundusze dla państw o zwiększonym
ryzyku (mierzonym rentownością papierów skarbowych) poprzez emisję obligacji43.
W maju 2010 roku rządy UE wraz z MFW zdecydowali się na uruchomienie pakietu
fiskalnego dla Grecji w wysokości 110 miliardów euro. Pozwoliło to na spadek rentowności
obligacji greckich z 13% do około 6%. Kolejnym krajem, który otrzymał pomoc w wysokości
85 mld euro, była Irlandia. Hiszpania w lipcu 2012 roku otrzymała 100 mld euro,
aby „oczyścić” bilanse banków i ustabilizować sektor bankowy.
Tabela 10. Wartość pomocy finansowej dla krajów strefy euro (dane w mld Euro), stan na styczeń 2013.
Kraj

Okres czasu

MFW

EFSF/ESM

Pozostali

Całkowita
pomoc

Grecja

Maj 2010 - Marzec 2016

48,1

144,6

52,9

245,6

Irlandia

Listopad 2010 - Grudzień 2013

22,5

17,7

27,3

67,5

Portugalia

Maj 2011 - Maj 2014

26

26

26

78

Hiszpania

Lipiec 2012 - Grudzień 2013

-

100

-

100

96,6

288,3

106,2

491,1

Suma
Źródło: CESifo, MFW, EFSF

Otrzymana pomoc od

Kryzys finansowy, a następnie kryzys w strefie euro uwypuklił niedostatek nadzoru
w sektorze bankowym nad poszczególnymi państwami oraz brak ponadnarodowych instytucji
dbających o stabilność finansową. Na przełomie 2010/2011 roku powołanych zostało kilka
instytucji, których celem była kontrola nad sektorem finansowym – Europejska Rada Ryzyka
Systemowego (ESRB) oraz Europejski Nadzór Bankowy (EBA). Instytucje te mają
przyczynić się do zapobiegania narastania nierównowag oraz sprawnego identyfikowania
źródeł ryzyka w europejskim systemie finansowym.
We wrześniu 2011 roku został wprowadzony pakiet sześciu unijnych aktów (tzw.
sześciopak) w celu zmniejszenia zakłóceń równowagi makroekonomicznej i zapewnienia
prawidłowego funkcjonowaniu finansów krajowych w drodze działań naprawczych lub
zapobiegawczych (Parlament Europejski 2014). Przepisy te mają zastosowanie do wszystkich
43

W pierwszej połowie 2011 roku z pomocy EFSF/EFSM skorzystała Irlandia oraz Portugalia.
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państw członkowskich UE, jednakże część z nich (np. dotyczące sankcji) stosuje się tylko
w odniesieniu do strefy euro. Przepisy te obejmują nadzór nad polityką budżetową
i gospodarczą, a także zwiększają nadzór nad państwami. Umożliwiają rozpoczęcie procedury
nadmiernego deficytu na podstawie jednego kryterium – długu w stosunku do PKB powyżej
60%. Wprowadzają procedurę dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej, opierając
się o system wczesnego ostrzegania oraz umożliwiają nakładanie sankcji finansowych aż do
poziomu 0,5% PKB. Kolejne lata przynoszą dalsze zmiany idące w kierunku zwiększenia
nadzoru nad krajową polityką fiskalną, a także ograniczaniem deficytu oraz redukcji
zadłużenia44.
3.3 Załamanie rynków finansowych i druga faza kryzysu – polityka EBC
Począwszy od 1999 roku Rada Prezesów EBC stała się organem decyzyjnym
w zakresie prowadzonej polityki pieniężnej w nowopowstałej strefie euro. Traktat
z Maastricht ustanawia za główny cel Europejskiego Banku Centralnego stabilność cen45.
Cel nie zostaje zdefiniowany ilościowo, pozwalając Radzie Prezesów EBC na swobodną
interpretację. Stabilność cen zostaje określona jako „stabilny” poziom inflacji HICP na
poziomie poniżej 2% rok do roku (below but close to 2 per cent in the euro area in the
medium term)46.
Collignon (2012) podkreśla skuteczność EBC pod rządami Jean-Claude Trichet’a
w związku z wywiązywaniem się z realizacji celu. Przez okres 8 lat, od utworzenia strefy euro
do 2007 roku, inflacja pozostawała blisko celu tj. 2%. Jednocześnie CPI w poszczególnych
krajach różnił się od siebie, co najlepiej obrazuje porównanie krajów Północy oraz Południa
strefy euro.

44

Ze względu na objętość pracy tematyka związana z Unią Bankową została celowo pominięta, interesująca
publikacja dot. Unii Bankowej została opracowana przez MFW (2013).
45
Europejski Bank Centralny posiada pojedynczy mandat, którym jest stabilność cen. Z kolei Fed ma podwójny
mandat, polegający na utrzymywaniu stabilnego poziomu inflacji w średnim okresie oraz pełnego zatrudnienia.
46
Jeden mandat posiadał również Bundesbank, mający opinię konserwatywnego oraz skutecznego w walce z
inflacją. W latach 1960-1998 średnia inflacja w Niemczech wynosiła 3,1% rocznie, podczas gdy w pozostałych
krajach G7 była ona na wyższych poziomach (Breyer et al. 2009).
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Rysunek 24. Stopa procentowa EBC, HICP oraz HICP bazowy m/m ub.r. w strefie euro, 1999-2014.
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Źródło: Federal Reserve Economic Data

Począwszy od 2007 roku inflacja zaczęła dynamicznie rosnąć (inflacja bazowa zaczęła
rosnąć ponad rok wcześniej). Główna stopa procentowa była systematycznie podnoszona,
osiągając poziom 4% w połowie 2007 roku. EBC zdecydował się na jeszcze jedną podwyżkę
stóp procentowych do poziomu 4,25%, co miało miejsce 2 miesiące przed upadkiem Lehman
Brothers.
W przypadku opisywania reakcji na kryzys EBC dokonuje podziału na cztery fazy
kryzysu47: (1) turbulencje na rynku finansowym (sierpień 2007-wrzesień 2008);
(2) zaostrzenie kryzysu finansowego (wrzesień 2008 – grudzień 2009); (3) przejściowa
poprawa na rynku finansowym (grudzień 2009 – maj 2010); (4) kryzys zadłużenia (maj 2010
i trwa do dziś).

Rysunek 25. 3M Euribor-EONIA spread (w punktach bazowych), 2006-02.2015.
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Źródło: Thomson Reuters Datastream

47

ECB, monthly report for October 2010.
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Początek zawirowań na rynkach finansowych może być datowany na dzień 9 sierpnia
2007 roku, kiedy to zamarł rynek kredytów krótkoterminowych po tym jak bank BNP Paribas
zawiesił funkcjonowanie trzech funduszy inwestycyjnych, podając jako główną przyczynę
problemy na rynku amerykańskich kredytów subprime (Lang, Jagitani 2010). Było to
bezpośrednim

powodem

wzrostu

spreadu

pomiędzy

stopą

pożyczek

na

rynku

międzybankowym (Euribor 3M) a pożyczkami overnight (Eonia) do poziomu ponad
60 punktów bazowych. Kryzys zaufania spotkał się z reakcją EBC mającą na celu
dostarczenie płynności poprzez zwiększenie operacji refinansujących.
Upadek Lehman Brothers 15 września 2008 roku spowodował całkowitą utratę
zaufania na rynku bankowym. Spread Libor-OIS zwiększył się do 350 punktów bazowych,
zaś Euribor-Eonia niemalże do 200 p.b. W reakcji na załamanie EBC obniżył stopy
procentowe z 4,25% we wrześniu do 2% w styczniu 2009 roku, by finalnie główna stopa
osiągnęła poziom 1% w maju tego samego roku. Począwszy od października 2008 r.
Europejski Bank Centralny wdrożył szereg niestandardowych środków, aby wesprzeć sektor
bankowy oraz gospodarkę strefy euro.
Zyskały one nazwę wzmocnionego wsparcia kredytowego (enhanced credit support)
i

opierały

się

o

pięć

głównych

elementów

(Cour-Thimann,

Winkler

2013):

(1) Przeprowadzanie operacji refinansujących w formie przetargów z całkowitym
przydziałem środków oraz stałą stopą procentową (fixed-rate full allotment). Podjęto również
decyzję o nieograniczonym dostępie do środków po stałej stopie procentowej przy
odpowiednim

zabezpieczeniu;

(2)

Wydłużenie

terminów

zapadalności

operacji

dostarczających płynność, tzw. LTRO (Longer-term refinancing operations). W czerwcu
2009 roku operacje te zostały wydłużone tymczasowo do jednego roku. Miało to wpłynąć na
zredukowanie niepewności oraz zachęcenie banków do zwiększenia podaży kredytów dla
gospodarki; (3) Rozszerzenie zakresu instrumentów stosowanych jako zabezpieczenie
transakcji z bankiem centralnym. Lista zabezpieczeń została rozszerzona m.in. o zbywalne
instrumenty dłużne denominowane w walutach obcych oraz certyfikaty depozytowe;
(4) Porozumienia dotyczące swapów z Fed w celu dostarczenia płynności w dolarach za
pomocą przetargów o stałej stopie procentowej na pełne kwoty; (5) Program skupu obligacji
zabezpieczonych (Covered Bond Purchase Programme – CBPP) denominowanych w euro
o łącznej wartości 60 mld euro w okresie od czerwca 2009 roku do czerwca roku kolejnego.
Operacja ta miała na celu dostarczenie płynnych rezerw bankom komercyjnym, przerzucając
ryzyko spadku cen kupionych obligacji na bank centralny.
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Obniżenie stóp procentowych przez EBC oraz wdrożenie szeregu niestandardowych
środków mających na celu dostarczenie płynności na masową skalę do sektora bankowego
stopniowo przywracało zaufanie obniżając spread 3MEuribor-Eonia do 50 p.b. w połowie
2009 roku oraz do 25 p.b. pod koniec roku. Na początku 2010 roku inflacja HICP
dynamicznie odbiła, wynosząc 1,6% w marcu, a kolejne miesiące przyniosły poprawę
wzrostu gospodarczego oraz dalszy wzrost cen (okres nazywany przejściową poprawą).
Kilka miesięcy później zaczęły występować obawy przed niewypłacalnością Grecji
oraz podwyższonym ryzykiem w stosunku do takich krajów jak Irlandia, Portugalia,
Hiszpania oraz Włochy48. Wspólnym mianownikiem tych krajów był znaczący przyrost
zadłużenia na skutek wsparcia sektora bankowego. Część z tych krajów przed kryzysem
posiadała znaczący dług publiczny w relacji do PKB – Grecja oraz Włochy (ponad 100%).
Problemem Irlandii było drastyczne załamanie na rynku nieruchomości, co wraz z relatywnie
dużym sektorem bankowym (liczonym aktywami do PKB) znacząco wpłynął na finanse
publiczne tego kraju. Hiszpania, podobnie jak Irlandia doświadczyła silnego boomu
w budownictwie oraz sektorze nieruchomości. Pęknięcie bańki doprowadziło do załamania
w tym sektorze oraz silnego spadku dochodów budżetowych. Jednocześnie coraz bardziej
zauważalne były problemy związane z kredytami nieregularnymi oraz kondycją sektora
bankowego. Z kolei Portugalia borykała się już wcześniej z wewnętrznymi problemami,
systematycznym wysokim deficytem w handlu zagranicznym oraz niską konkurencyjnością
gospodarki.
W maju 2010 roku, wskutek paniki na rynkach finansowych, których bezpośrednią
przyczyną były wzrastające rentowności greckich obligacji skarbowych, EBC podjął decyzję
o bezpośredniej interwencji na rynku długu. Bank uruchomił program skupu obligacji
skarbowych (outright purchases) wyselekcjonowanych krajów strefy euro, nazwany
Securities Markets Programme (SMP). Program ten miał na celu złagodzenie napięć na rynku
oraz „przywrócenie” efektywnego mechanizmu transmisji monetarnej. EBC skupował
obligacje wyłącznie na rynku wtórnym dostarczając płynność do sektora bankowego oraz
zapobiegał powstaniu kryzysu kredytowego (credit crunch). Oprócz reakcji ze strony EBC
w strefie euro oraz całej Unii Europejskiej rozpoczęło się ustanawianie nowych organów
i instytucji odpowiedzialnych za stabilność finansową oraz dyscyplinę fiskalną.

48

Zaczęto nazywać je PIIGS, od pierwszych liter nazw państw – Portugal, Ireland, Italy, Greece oraz Spain.
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Rysunek 26. Interakcje monetarne, fiskalne oraz finansowe w Unii Gospodarczej i Walutowej (EMU).

Źródło: P. Cour-Thimann, B. Winkler, The EBC’s non-standard monetary policy measures. The role of
institutional factors and financial structure, EBC Working paper series, No 1528, kwiecień 2013

Chwilowa poprawa w realnej gospodarce oraz wzrost inflacji spowodował dwukrotne
podwyższenie stóp procentowych przez EBC, pomimo dalszych napięć na rynku
międzybankowym oraz problemów niektórych państw. Europejski Nadzór Bankowy (EBA)
rekomendował (wymagał) instytucjom posiadanie tzw. wskaźnika kapitału podstawowego –
Core Tier 1 na poziomie minimum 9%49. Był to krok w stronę zwiększenia stabilności
systemu bankowego, uwypuklając jednocześnie posiadanie przez nich niedostatecznego
kapitału.
Banki zaczęły potrzebować nie tylko, jak do tej pory krótkoterminowej płynności, ale
również instrumentów o dłuższym terminie zapadalności pozwalającej zapewnić im
wymaganą stabilność. Dlatego też 8 grudnia 2011 r. EBC wprowadził następujące działania:
(1) dwa programy LTRO z 3-letnią zapadalnością; (2) redukcję stopy rezerwy obowiązkowej
z 2% do 1%; (3) zwiększenie aktywów mogących stanowić zabezpieczenie (również na Asset
Backed Securities, ABS). Kluczowym punktem tego programu były bez wątpienia
długoterminowe operacje refinansujące – LTRO, które miały ustabilizować sytuację.
W wyniku tych działań doszło do pierwszego, znaczącego powiększenia bilansu EBC.

49

Kapitał podstawowy Tier 1 obejmuje zyski zatrzymane, otwarte rezerwy, fundusze ogólnego ryzyka
bankowego oraz generalnie wszystkie wyemitowane akcje zwykłe (Eckhardt, Van Roosebeke, 2011).
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Rysunek 27. Aktywa ogółem EBC (bln euro), 2007-01.2015.
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Źródło: Federal Reserve Economic Data

Chwilowa stabilizacja na rynkach spowodowała podwyższenie przez EBC głównej
stopy procentowej z 1% w pierwszym kwartale 2011 roku do 1,5% w lipcu tego samego roku.
Ze względu na występujące problemy wewnątrz poszczególnych gospodarek strefy euro,
eskalację

kryzysu

zadłużenia,

przedłużający

się

kryzys

bankowy

oraz

kryzys

konkurencyjności gospodarka eurolandu pod koniec 2011 roku została wepchnięta w recesję
trwającą 6 kwartałów. Doprowadziło to do kolejnych obaw o Grecję oraz pozostałe kraje
PIIGS, których rentowności zaczęły drastycznie rosnąć (rys. 23). Spowodowało to reakcję ze
strony EBC – 6 września 2012 r. Rada Prezesów podjęła decyzje w sprawie sposobu realizacji
bezwarunkowych transakcji monetarnych (Outright Monetary Transactions, OMT) na
wtórnych rynkach obligacji skarbowych w strefie euro50.
Transakcje te miały zapewnić odpowiednią transmisję impulsów polityki pieniężnej
we wszystkich krajach strefy euro. Zostały one jednak poddane restrykcjom ze strony
Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej oraz Europejskiego Mechanizmu
Stabilności

(EFSF/ESM).

Dodatkowo

zostały

zawieszone

kryteria

najniższego

dopuszczalnego ratingu w odniesieniu do aktywów mogących stanowić zabezpieczenie.
Działania te (wraz z pomocą finansową dla Grecji, Irlandii, Portugalii oraz Hiszpanii)
spowodowały ustabilizowanie sytuacji oraz spadek rentowności obligacji.
Wejście gospodarki strefy euro w recesję spowodowały ruch EBC w kierunku
obniżenia stóp procentowych. Główna stopa procentowa została obniżona o 25 p.b. na
początku 3 kwartału 2012, następnie dwa kwartały później ponownie, aż w końcu osiągnęła
poziom 0,25% pod koniec 2013 roku.

50

EBC Monthly Bulletin September 2012. Bezwarunkowe transakcje monetarne (OMT) zostały wprowadzone w
miejsce dotychczasowych programów zakupu zabezpieczonych obligacji (CBPP) oraz dot. rynków papierów
wartościowych (SMP).
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Rysunek 28. Kluczowe stopy procentowe EBC, 3m Euribor oraz Eonia, 2005-2014.
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Źródło: EBC, European Money Market Institute, Central Bank of Ireland

Brak trwałego ożywienia w gospodarce oraz systematycznie obniżająca się inflacja,
HICP, wraz z inflacją bazową z wyłączeniem cen energii oraz żywności (co ma zasadnicze
znaczenie przy spadających cenach surowców w 2014 roku – zwłaszcza w odniesieniu do
ropy naftowej). Czynniki te skłoniły EBC do obniżenia nominalnych stóp procentowych
niemal do zera (0,05%), co stało się we wrześniu 2014 roku (była to jedna z pierwszych
reakcji na kryzys takich banków centralnych jak Fed czy BOE).
Wraz z obniżaniem się inflacji (oraz oczekiwań inflacyjnych), niewielkim wzrostem
gospodarczym oraz pogarszającymi się prognozami przedstawiciele Bundesbanku zaczęli być
coraz bardziej skłonni działać zdecydowanie (np. poprzez zakupy kredytów oraz innych
aktywów od banków, na wzór amerykańskiego QE)51. Rosnące obawy o powtórzenie
japońskiego scenariusza oraz presja na bardziej aktywną politykę spowodowała, że w dniu
22 stycznia 2015 roku EBC zdecydował się na wprowadzenie programu luzowania
ilościowego (QE), aby ratować gospodarkę strefy euro.
3.4 Perspektywy wzrostu po wprowadzeniu QE
Ogłoszony przez M. Draghiego program QE przewiduje skup obligacji o wartości 60
mld euro miesięcznie (ok. 2,4% PKB) do końca września 2016 roku z możliwością jego
przedłużenia, jeżeli nie zostanie stwierdzone trwałe dostosowanie ścieżki inflacji,
odpowiadającej celowi inflacyjnemu na poziomie niecałych 2%. Operacja będzie polegała na
skupie na rynku wtórnym denominowanych w euro papierów wartościowych o ratingu

51

Germany's Bundesbank opens door to QE in Europe, http://www.reuters.com/article/2014/03/25/us-ecbweidmann-idUSBREA2O1K320140325, 2014
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inwestycyjnym52. Całość operacji wyniesie ok. 1100 mld euro, co odpowiada ponad 50%
aktualnego bilansu EBC oraz 45% PKB strefy euro. Po drugie zmieniona została stopa
procentowa pozostałych sześciu ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących
(TLTRO).

Zastosuje

się

oprocentowanie

równe

stopie

podstawowych

operacji

refinansujących.
Wprowadzenie łagodzenia ilościowego rodzi ryzyko odroczenia reform strukturalnych
ze względu na „sztuczną” hossę wywołaną ekspansywną polityką pieniężną. Istnieje również
obawa o poniesienie strat przez EBC w wyniku niewypłacalności (default) państw, których
obligacje będą w bilansie banku centralnego. Finalnie odbije się to na pokryciu strat przez
podatników, głównie niemieckich i są to główne zarzuty ze strony Niemiec w stosunku do QE
(Economist 2015).
Jednocześnie japońscy ekonomiści Kohsaka oraz Shinkai (2013) wykazali,
że głównym problemem Japonii nie był brak reform strukturalnych, lecz chroniczna słabość
popytu. Działania podjęte przez EBC mają oddziaływać na pobudzenie popytu,
co w konsekwencji ma wpłynąć na wzrost inflacji oraz niedopuszczenie do wystąpienia
sprzężenia zwrotnego pomiędzy oczekiwaniami deflacyjnymi, a stagnacją gospodarki.
Schemat kanałów oddziaływania niekonwencjonalnej polityki pieniężnej w MTM na realną
gospodarkę został przedstawiony na rysunku.
Rysunek 29. Oddziaływanie niekonwencjonalnej polityki pieniężnej w MTM na realną gospodarkę.

Źródło: Bank of Japan
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Co wyklucza obligacje greckie jako zabezpieczenie.
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Zapowiedź wprowadzenia QE spowodowała deprecjację euro53. Po konferencji z 22
stycznia 2015 roku euro zanotowało 11-letnie minimum w stosunku do dolara. Słabsza waluta
powinna stymulować eksport, pozytywnie odbijając się na PKB. Deprecjacja waluty
spowoduje również wzrost cen towarów importowanych, co powinno odsunąć pogłębiającą
się deflację. Jak twierdzi M. Feldstein (2015) strefa euro potrzebuje więcej, aniżeli samego
QE. Wymagane są reformy strukturalne rynku pracy oraz innych obszarów gospodarki,
podnoszące produktywność oraz konkurencyjność. Wiążą się one jednak z wydłużonym
czasem ich wdrażania oraz barierami politycznymi.
Feldstein skłania się ku zwiększeniu zagregowanego popytu poprzez zmianę struktury
opodatkowania oraz wydatków budżetowych, tak aby nie zmniejszać wpływów budżetowych
oraz nie zwiększać deficytu54. Dlaczego wprowadzenie QE w strefie euro miałoby nie
wpłynąć na stymulację wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia, podobnie jak to miało
miejsce w USA? Kiedy Fed wprowadzał luzowanie ilościowe w 2008 roku rentowność
10-letnich

obligacji

skarbowych

była

blisko

4%.

W

USA

znaczące

obniżenie

długoterminowych stóp procentowych wpłynęło na dynamiczny wzrost cen akcji oraz
obniżenie rat kredytów hipotecznych opartych o te stopy. Nie jest to możliwe w strefie euro,
ze względu na bardzo niskie rentowności obligacji przed wprowadzeniem QE - rentowność
niemieckich i francuskich wynosiła ok. 0,5%, podczas gdy włoskich i hiszpańskich ok. 1,5%.
De Grauwe oraz Ji (2015) argumentują, że aby wystąpił wzrost inflacji, konieczny
(ale niewystarczający) jest ponowny wzrost bazy monetarnej55. Jedną z możliwości dokonania
tego jest wprowadzony przez EBC quantitative easing. Zostało to już dokonane wcześniej
przez bank centralny, który skupował obligacje skarbowe na rynku wtórnym (SMP, OMT).

53

Od początku stycznia 2015 roku do 23 stycznia euro deprecjonowało w stosunku do dolara niemal 7%.
Według Feldsteina decydenci strefy euro powinni jako swój cel rozważyć stymulowanie inwestycji
prywatnych.
55
Wzrost płynnych rezerw banku centralnego prowadzi do zwiększenia kredytów oraz wzrost zasobów
pieniężnych (Friedman, Schwartz 1960). Friedman oraz Schwartz krytykowali działania Rezerwy Federalnej,
która dopuściła do spadku bazy monetarnej podczas Wielkiego Kryzysu lat 30’ doprowadzając do wieloletniego
kryzysu gospodarczego.
54
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Bilionów euro

Rysunek 30. Bilans EBC oraz baza monetarna i jej dynamika m/m ub.r. w strefie euro, 2007-01.2015.
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Czy zatem wzrost bilansu EBC oraz bazy monetarnej doprowadzi do wzrostu podaży
pieniądza, a w konsekwencji do inflacji? Należy mieć na uwadze, iż banki centralne nie
„drukują” pieniądza (jak to się powszechnie mówi), ale poprzez zakup aktywów z rynku
wtórnego dostarczają bankom na masową skalę płynne rezerwy. Nie są one jednak częścią
podaży pieniądza, ponieważ nie stanowią one środków płatniczych wydawanych na towary
i usługi (Sławiński 2014). Uwidocznił to również kryzys i działania banków centralnych wprowadzone QE przez Fed doprowadziło do znaczącego wzrostu bazy monetarnej, ale nie
skutkowało to istotnym wzrostem podaży pieniądza. Bilans instytucji finansowych nie uległ
zwiększeniu. Tym co uległo jednak zmianie to struktura ich aktywów – obligacje skarbowe
zostały zastąpione płynnymi rezerwami56. Konsekwencją podaży pieniądza jest wzrost
pasywów banku, czyli depozytów, równoznacznych ze zwiększeniem udzielanych kredytów.
To właśnie kredyty kreują depozyty, dlatego też decyzje o udzielaniu kredytów determinują
podaż pieniądza, podczas gdy poziom rezerw jest w dużej mierze bez znaczenia (Keen
2012)57.
Z tej przyczyny wielu ekonomistów sceptycznie odnosi się do wprowadzenia QE
przez EBC, które miałoby stanowić panaceum na obecne problemy strefy euro. Summers
(2015) odnosi się do trzech kwestii. Pierwszą z nich jest poziom stóp procentowych, które
zostały uwypuklone przez Feldsteina. Drugim argumentem jest fakt, że QE w USA był
nieoczekiwany, podczas w strefie euro program skupu aktywów rozpoczyna się ponad 5 lat
od upadku Lehman Brothers. Trzeci punkt opiera się o sposób funkcjonowania gospodarek
56

W przypadku spadku cen obligacji (wzrost ich rentowności) straty zostaną przeniesione na bank centralny
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w publikacji S.B. Carpenter, S.Demiralp, Money, Reserves, and
the Transmission of Monetary Policy: the Money Multiplier Exist?, Finance and Economics Discussion Series,
Division of Research & Statistic and Monetary Affairs, Federal Reserve Board, Washington, D.C., 2010
57
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oraz sposobie kredytowania - w USA jest to rynek kapitałowy, w Europie zaś opiera się
o kredyt bankowy. Zdaniem Summersa, przedstawione argumenty wpłyną na mniejsze
oddziaływanie QE na gospodarkę strefy euro, aniżeli miało to miejsce w USA.
Pojawiają się również głosy, że wprowadzone QE w strefie euro było błędne.
Bossone, Wood (2015) nie widzą przesłanek, aby QE efektywnie wpłynęło na odsunięcie
deflacji oraz stagnacji. Nadal jest mało przekonywujących dowodów z Japonii, Wielkiej
Brytanii czy USA, że QE znacząco wpłynęło na inflację. Argumentacja jest taka, że skup
aktywów prowadzi do wzrostu cen papierów wartościowych, a nie do wzrostu
zagregowanego popytu przez gospodarstwa domowe. Założenie mówiące o tym, że wzrost
bazy monetarnej doprowadzi do wzrostu inflacji jest zbyt daleko idącym.
Powodzenie QE, podobnie jak w przypadku trzech strzał Abenomics jest w dużej
mierze uzależnione od reform strukturalnych oraz ekspansywnej polityki fiskalnej,
nakierowanej na wzrost zagregowanego popytu. Jednakże wzrost nowego pieniądza powinien
być

skierowany

bezpośrednio

do

gospodarstw

domowych

które w największym stopniu je wydadzą), nie zaś do sektora bankowego.
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tych,

4. Ocena ryzyka "japonizacji" gospodarki strefy euro
4.1 Porównanie gospodarek Japonii oraz strefy euro
W 2010 roku Chiny zostały drugą największą gospodarką świata pod względem
wielkości PKB, przesuwając Japonię na trzecią pozycję. W 2013 roku nominalny PKB
gospodarki Japonii wynosił 4.781 mld USD, przy PKB per capita na poziomie 38.634 tys.
USD (25. miejsce na świecie). Japonia jest również piątym największym eksporterem dóbr
i usług.
Ludność tego kraju wynosi 127 milionów, z czego 65 milionów stanowią pracujący.
Stopa bezrobocia Japonii należy do najniższych na świecie, wynosząc 3,4% w grudniu 2014
roku. Japonia posiada najdłuższą oczekiwaną długość życia – 83 lata (tak samo jak
Szwajcaria, Francja, Hong Kong, Islandia oraz Włochy)58.
PKB strefy euro (19 krajów) w 2013 roku wynosiło 13.194 mld USD. Do pięciu
największych gospodarek należą: Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania oraz Holandia.
Gospodarki te stanowią 83% PKB strefy euro. PKB per capita w strefie euro jest bardzo
zbliżone do Japonii. W 2013 roku wynosiło 39.360 tys. USD (24 miejsce na świecie).

Rysunek 31. Nominalny PKB per capita (USD) dla Strefy euro oraz Japonii, 1991-2013.
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Źródło: Bank Światowy

Populacja strefy euro pod koniec 2014 roku wynosiła 335 milionów. Stopa bezrobocia
w grudniu 2014 roku wyniosła 11,4% oraz 23% wśród osób młodych (pomiędzy 15 a 24
rokiem życia). Projekcje Banku Światowego obrazują stopniowy spadek populacji
w państwach wspólnoty począwszy od 2030 roku podczas gdy w Japonii ma to miejsce od
2011 roku.

58

Oczekiwana długość życia, Bank Światowy: http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN

52

Tabela 11. Populacja w Strefie euro oraz Japonii, 1990-2050.
mln

1990

2000

2010

2020P

2030P

2040P

2050P

Strefa euro

308

318

333

338

338

336

330

CAGR
2010-2050
-0,02%

127

123

117

111

104

-0,50%

Japonia
124
127
Źródło: Bank Światowy, P - projekcja

Problemem występującym w gospodarkach strefy euro oraz Japonii obok kurczenia się
społeczeństwa jest przede wszystkim zmiana jego struktury. Dzieje się tak ze względu na
wysoką oczekiwaną długość życia oraz malejący współczynnik urodzeń (birth rate), który
cyklicznie maleje po wybuchu globalnego kryzysu finansowego 59. Schaller (2012) analizując
dane z lat 1980-2006 dla USA wskazał, że wzrost stopy bezrobocia o 1 p.p. powoduje spadek
współczynnika urodzeń o 0,8%. D’Addio oraz d’Ercole (2005) analizując 16 krajów OECD
w latach 1980-1999 wykazali, że wzrost stopy bezrobocia o 1% powoduje spadek
współczynnika urodzeń od 0,018 do 0,032 w zależności od metody estymacji.
Przyjmuje się, że współczynnik dzietności (TFR – total feritility rate)60 zapewniający
zastępowalność pokoleń dla krajów rozwiniętych powinien wynosić ok. 2,1 (Forbes 2012).
Wiele krajów strefy euro posiada zdecydowanie niższy współczynnik – Niemcy 1,4;
Hiszpania 1,4; Włochy 1,4; Holandia 1,8; Belgia 1,8. Współczynnik dzietności dla Japonii,
podobnie jak w przypadku Niemiec wynosi 1,4. Wysoka oczekiwana długość życia wraz
z niskim współczynnikiem urodzeń powoduje zmniejszenie się liczebności osób w wieku
produkcyjnym.
Rysunek 32. Udział osób w wieku 15-64 lata w populacji ogółem, 1990-2050.
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Współczynnik urodzeń (liczba urodzeń żywych na 1000 mieszkańców) dla strefy euro zmalał z 10,6 w 2008
roku do 9,7 w 2013. W Japonii wskaźnik ten w ostatnich 15 latach fluktuuje pomiędzy wartością 8 a 9.
60
Liczba urodzonych dzieci przypadających na jedną kobietę w wieku rozrodczym (15-49 lat).
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Według projekcji Banku Światowego udział osób w wieku produkcyjnym (15-64)
w strefie euro będzie systematycznie kontynuował trend spadkowy, rozpoczęty od wybuchu
kryzysu finansowego. W Japonii spadek ten wystąpił po pęknięciu bańki na rynku aktywów,
na początku lat 90. ubiegłego wieku. Czy starzejące się społeczeństwo ma więc wpływ na
wzrost gospodarczy oraz inflację?
PKB per capita jest funkcją wydajności pracy, stopy zatrudnienia oraz udziału
populacji w wieku produkcyjnym w populacji ogółem. Formułę tę można zapisać jako:

(1)

(2)
Gdzie P oznacza populację ogółem.

Maestas, Mullen oraz Powell (2014) wykazali, że wzrost o 10% udziału osób powyżej
60. roku życia w populacji ogółem powoduje zmniejszenie PKB per capita o 5,7%. Wynika to
przede wszystkim ze zmniejszenia wzrostu podaży pracy oraz w mniejszym stopniu ze
spadku jej wydajności. Starzejące się społeczeństwo może mieć więc istotny wpływ na
dynamikę inflacji poprzez wpływ na ceny względne, lukę popytową oraz potencjalny wzrost
PKB (Anderson et al. 2014). Podobne rezultaty badań uzyskali Konishi i Ueda (2013)
wykazując negatywną korelację pomiędzy inflacją oraz starzeniem się społeczeństwa. Z kolei
Hoshi oraz Ito (2012) prognozowali spadek oszczędności w Japonii na skutek starzenia się
społeczeństwa.
Presja deflacyjna może wynikać: (1) ze spadku cen względnych, w tym cen ziemi
wynikający ze zmniejszonego popytu na mieszkania oraz ziemię przez osoby starsze. Zmienia
się również struktura wydatków, z obszaru edukacji i transportu na lekarstwa oraz pozostałe
wydatki; (2) z przesunięcia inwestycji z akcji w kierunku obligacji, co wpływa na efekt
majątkowy; (3) ze zwiększenia wydatków budżetu państwa na opiekę medyczną oraz spadek
wpływów z tytułu podatków.
Alvin Hansen (1938) mając na uwadze doświadczenia Wielkiego Kryzysu w swoim
wystąpieniu „Postęp gospodarczy i zmniejszający się wzrost populacji” zastanawiał się,
czy będzie wystarczający popyt inwestycyjny, aby utrzymać wzrost gospodarczy
w przyszłości. Hansen sugerował, że Wielka Depresja może być początkiem nowej ery,
trwałego bezrobocia oraz stagnacji gospodarczej. Idea ta nazwana została stagnacją sekularną
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(secular stagnation hypothesis). Za główne czynniki tego stanu Hansen przyjął starzejące się
społeczeństwo oraz wzrost stopy oszczędności (nie przekładający się na wzrost inwestycji)
negatywnie wpływającej na zagregowany popyt61. Stagnację sekularną można definiować
jako stan, w który występuje niewystarczający popyt, aby zaabsorbować nadwyżkę
oszczędności gospodarstw domowych oraz firm, nawet przy niskim poziomie stóp
procentowych, które mogą tworzyć ryzyko bańki cenowej na rynku aktywów62.
Termin ten został przywołany w listopadzie 2013 roku przez L. Summersa (2013),
podczas przemówienia w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Sugerował on,
że epizod niskiego wzrostu gospodarczego mógł występować przed 2008 rokiem, jednak był
on maskowany przez bańkę cenową na rynku nieruchomości. Summers nadmieniał,
że gospodarka światowa może znajdować się w sytuacji, gdzie realna stopa procentowa
odpowiadająca pełnemu zatrudnieniu (full employment real real interest rate – FERIR) jest
permanentnie negatywna.
Globalny kryzys finansowy spowodował wyraźnie niższy wzrost gospodarczy
w stosunku do prognoz dla strefy euro. Potencjalny wzrost gospodarczy został skorygowany
w dół, prawie o 15% w 2014 r. w stosunku do 2008 r. Tym samym luka PKB dla strefy euro
zbliżyła się do Japonii z okresu „straconej dekady”.
Rysunek 33. Japonia oraz strefa euro, prognozy oraz rzeczywistość PKB.
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Summers (2014) podaje przykład silnego szoku, który mógłby wpłynąć na niższy
wzrost gospodarczy. Skutkowałby osłabieniem skłonności do inwestowania. Zgodnie z teorią
61

Hansen uwypukla znaczenie wydatków inwestycyjnych (publicznych), aby osiągnąć stan pełnego
zatrudnienia. Według niego, aby wystąpił ten stan gospodarka potrzebuje nowych wynalazków, odkrywania
nowego terytorium, surowców oraz finalny wzrost populacji.
62
Lawrence H. Summers http://larrysummers.com/secular-stagnation/
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neokeynesowską należałoby spodziewać się spadku stóp procentowych, aż do momentu
zrównania stopy oszczędności oraz inwestycji przy wielkości produkcji odpowiadającej
pełnemu zatrudnieniu. Oznaczałoby to, iż zmiany skłonności do inwestowania i oszczędzania
albo deficytu budżetowego wpłyną na spadek FERIR w gospodarce, w przeciwieństwie do
wielkości PKB oraz zatrudnienia63. Obecnie w wielu rozwiniętych gospodarkach
krótkoterminowe, nominalne stopy procentowe nie mogą być obniżone poniżej zera,
co zaprzecza założeniu o ich elastyczności. Dlatego też nie jest możliwe osiągnięcie takiego
poziomu FERIR (ze względu na brak możliwości dalszego znaczącego obniżenia stóp
procentowych)64, aby zrównoważyć oszczędności i inwestycje przy pełnym zatrudnieniu,
co jest sednem hipotezy zawartej przez Hansena.
W przypadku starzenia się społeczeństwa oraz stagnacji sekularnej występują
znaczące podobieństwa pomiędzy strefą euro oraz Japonią. W odniesieniu do poprawy
perspektyw gospodarczych istotną wagę przypisuje się reformom gospodarczym. Istnieje
przekonanie, że reformy strukturalne są powiązane z wyższym, długoterminowym
potencjałem wzrostu gospodarki.
Pomimo krótkiego okresu od rozpoczęcia reform strukturalnych w strefie euro
powstało kilka badań empirycznych poruszających tą tematykę. Eggertsson et al. (2013)
doszli do wniosków, że pomimo jednoznacznych długofalowych korzyści z polityki
prokonkurencyjnej, ich efekty krótkookresowe mogą zależeć od zdolności banku centralnego
do zapewnienia znaczącego bodźca monetarnego. W środowisku zerowych stóp
procentowych reformy strukturalne mogą wpłynąć na zwiększenie efektywności rynku pracy
oraz dóbr i usług, zwiększając ich produktywność. W krótkim terminie może doprowadzić to
do zmniejszenia inflacji oraz wzrostu realnej stopy procentowej w gospodarce, negatywnie
wpływając na zagregowany popyt.
Fernandez-Villaverde et al. (2012) wykazali, że jeżeli w przyszłości polityka ekonomii
podaży wygeneruje wzrost produktywności to redukcja marży wpłynie na aktualny wzrost
PKB przy zerowych stopach procentowych. Dzieje się tak, ponieważ dzisiejszy przyrost
produktywności generuje wzrost zamożności (wealth effect) jutra, wpływając na wzrost
zagregowanego popytu. Wdrożenie reform sprzyjać będzie zwiększeniu konkurencyjności
kraju w krótkim okresie obniżając ceny czynników produkcji oraz ułatwiając „wewnętrzną
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Przy założeniu pełnej elastyczności stóp procentowych
Występująca deflacja w gospodarkach powoduje, że pomimo niemal zerowych stopach procentowych realna
stopa procentowa jest dodatnia
64
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dewaluację”, podczas gdy w dłuższym czasie wpłynie to na wyższy potencjalny wzrost PKB
(Pothier 2014).
Pojawia się zatem pytanie jak dużych zmian strukturalnych (poprawiających
konkurencyjność) dokonały kraje strefy euro na przestrzeni ostatnich lat od wybuchu kryzysu
finansowego i jak na tym tle wygląda Japonia ? Raport The Global Competitiveness (2014)
Światowego Forum Ekonomicznego wskazuje 12 czynników, które wpływają na
konkurencyjność

gospodarki:

(1)

instytucje;

(2)

(3)

infrastruktura;

stabilność

makroekonomiczna; (4) system opieki medycznej i szkolnictwo podstawowe; (5) szkolnictwo
wyższe i szkolenia; (6) efektywność rynku dóbr i usług; (7) efektywność rynku pracy;
(8) rozwój rynku finansowego; (9) poziom technologiczny; (10) wielkość rynku;
(11) dojrzałość biznesowa; (12) innowacyjność.
Szczególną wagę przypisuje się reformom rynku pracy oraz dóbr i usług. Według
OECD (2012) reformy rynku pracy zawierają: (1) uproszczenie procedury zwalniania
pracowników; (2) regulacje zwiększające elastyczność czasu pracy; (3) zwiększenie
elastyczności ustalania płac przez firmy. Jako przykłady reform rynku dóbr i usług można
wyróżnić: (1) programy prywatyzacyjne przedsiębiorstw państwowych; (2) bardziej
rygorystyczne przepisy dotyczące konkurencji; (3) usuwanie barier wejścia w zawody
specjalistyczne (regulowane).
Aby zaobserwować zmianę efektywności rynku pracy oraz dóbr i usług na przestrzeni
lat 2000-2014 przywołane zostały dane z raportu The Global Competitiveness.
Rysunek 34. Efektywność rynku pracy oraz dóbr i usług w wybranych krajach strefy euro i Japonii.
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Zauważalna jest znacząca poprawa w takich krajach jak: Portugalia, Grecja, Irlandia.
Niewielki wzrost efektywności widoczny jest w Hiszpanii, Niemczech oraz Luksemburgu.
We wszystkich pozostałych krajach obserwowany był spadek efektywności na przestrzeni
2010-2014 roku. Tylko nieliczne kraje dokonały reform gospodarczych, wpływających na
poprawę konkurencyjności oraz uelastycznienia rynku pracy.
Poniższa tabela pokazuje średnią wartość punktów we wszystkich kategoriach ujętych
w raporcie oraz miejsce, który zajmuje dany kraj na świecie pod względem konkurencyjności
gospodarki.
Tabela 12. Punktacja oraz miejsce w rankingu konkurencyjności w wybranych krajach SE i Japonii.
2010

2014

Miejsce

Punktacja

Różnica do średniej

Miejsce

Punktacja

Różnica do średniej

Austria

18

5,09

0,22

21

5,16

0,20

Belgia

19

5,07

0,20

18

5,18

0,22

Finlandia

7

5,37

0,50

4

5,50

0,54

Francja

15

5,13

0,26

23

5,08

0,12

Niemcy

5

5,39

0,52

5

5,49

0,53

Grecja

83

3,99

-0,88

81

4,04

-0,92

Irlandia

29

4,74

-0,13

25

4,98

0,02

Włochy

48

4,37

-0,50

49

4,42

-0,54

Luksemburg

20

5,05

0,18

19

5,17

0,21

Holandia

8

5,33

0,46

8

5,45

0,49

Portugalia

46

4,38

-0,49

36

4,54

-0,42

Hiszpania

42

4,49

-0,38

35

4,55

-0,41

Średnia
Japonia

4,87
6

5,37

4,96
0,50

6

5,47

0,51

Źródło: World Economic Forum Global Competitiveness Report 2010/2011, 2014/2015.

Interesującym faktem jest, że większość krajów PIIGS relatywnie utraciła swoją
konkurencyjność (pomimo absolutnego wzrostu punktacji) na przestrzeni 2010-2014 roku na
rzecz pozostałych krajów strefy euro. Różnica Grecji w 2010 roku do średniej wynosi -0,88,
zaś 4 lata później -0,92. Podobną tendencję można również zauważyć w przypadku Hiszpanii
oraz Włoch. Swoją konkurencyjność poprawiła Portugalia oraz Irlandia. Japonia stała się
bardziej konkurencyjnym krajem w stosunku do średniej strefy euro (wzrost analogiczny do
Niemiec).
Zestawione dane z raportów o konkurencyjności pozwalają wyciągnąć następujące
wnioski: (1) gospodarka Japonii należy do jednej z najbardziej konkurencyjnych na świecie,
obok Niemiec i Finlandii; (2) Japonia w niewielkim stopniu zwiększyła konkurencyjność
58

gospodarki względem średniej w strefie euro; (3) wysoka pozycja Japonii może oznaczać
trudności dalszych reform strukturalnych; (4) Portugalia oraz Irlandia są jedynymi krajami
spośród PIIGS, których gospodarki stały się bardziej konkurencyjne względem średniej;
(5) Hiszpania, Grecja oraz Włochy utraciły względną konkurencyjność (6) Francja jest
jedynym krajem, którego punktacja ulega pogorszeniu – kraj ten utracił największą
konkurencyjność gospodarki względem średniej o 0,12; (7) Portugalia jest jedynym krajem,
który istotnie zwiększył efektywność rynku pracy.
Dotychczasowe reformy przeprowadzone przez kraje PIIGS są niewystarczające,
aby w obliczu ekspansywnej polityki monetarnej oraz deprecjacji euro, aby uzyskać trwałą
poprawę konkurencyjności gospodarki. Należy mieć na uwadze, iż reformy te są działaniami,
które mają opóźniony wpływ na realną gospodarkę. Dlatego też wprowadzony skup aktywów
przez EBC powinien stanowić raczej bodziec monetarny zachęcający do reform, aniżeli
odsuwać je ze względu na przejściową poprawę sytuacji gospodarczej65.
4.2 Porównanie przyczyn kryzysu
Bezpośrednią przyczyną kryzysu w Japonii, jak i w strefie euro było załamanie cen
aktywów. Kulminacyjny punkt bańki spekulacyjnej w literaturze nazywany jest Momentem
Minsky’ego (Minsky Moment) i został on zdefiniowany na wiele sposobów jako „punkt,
w którym finansowa spekulacja zamienia się w panikę” (Wolf 2008), „jest to moment,
w którym podaż kredytów zaczyna dynamicznie maleć” (Magnus 2007) lub „moment, kiedy
zbyt zadłużeni inwestorzy muszą sprzedać (fire sale) swoje „solidne” inwestycje” (Lahart
2007). Co więc było przyczyną dynamicznego wzrostu cen na rynku aktywów, a następnie ich
znaczący spadek?
Według Minsky’ego (1986, 1992) jednym ze źródeł wrażliwości współczesnego
systemu finansowego są zmiany w strukturze finansowania gospodarstw domowych oraz
przedsiębiorstw. Przez lata na znaczeniu zyskały rozwiązania oparte o rynek finansowy, które
finansują bieżącą konsumpcję oraz wydatki. Większa ekspozycja firm oraz gospodarstw
domowych, szczególnie na rynku dłużnym uzależnia te podmioty w większej mierze od
aktualnych uwarunkowań na rynkach finansowych.
Kolejną tendencją zauważoną przez Minsky’ego jest zmiana struktury zobowiązań w
kierunku pasywów o krótkim terminie zapadalności kosztem zobowiązań długoterminowych.
65

Argument mówiący o tym, że wprowadzenie aktywnej, ekspansywnej polityki pieniężnej przez EBC może
powodować odsunięcie w czasie reformy strukturalne, zwłaszcza wśród krajów PIIGS jest systematycznie
podnoszony przez Niemcy, zob. http://www.reuters.com/article/2015/01/21/ecb-policy-merkelidUSB4N0PT00K20150121
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Umożliwia to osiągnięcie dodatkowych korzyści przez kredytobiorców ze względu na
występujące niższe koszty związane z krótkoterminowymi stopami (w warunkach stabilnej
gospodarki). Niesie to za sobą ryzyko w postaci uzależnienia spłaty zobowiązań od zdolności
do zaciągania nowych kredytów66. Kolejnymi aspektami mogącymi mieć wpływ na
destabilizację gospodarki jest rozwój segmentu „egzotycznych” instrumentów finansowania
oraz wzrost skłonności do ryzyka powszechnie występujący wśród instytucji finansowych.
H. Minsky, twórca hipotezy niestabilności finansowej (The Financial Instability
Hypothesis) opisuje „tradycyjny” model kryzysów finansowych, obejmujący szybki wzrost
cen aktywów (nieruchomości, akcje, waluty), a następnie korektę ich wyceny (boom and dust
cycle), Wskazywał on na procykliczne zmiany podaży kredytu, którego wielkość dynamicznie
rośnie w okresie wzrostu gospodarczego oraz maleje wraz ze spadkiem PKB. To właśnie
procykliczny charakter podaży kredytów powoduje narastanie niestabilności.
Pierwszym symptomem potencjalnego wystąpienia kryzysu finansowego jest swego
rodzaju „szok”. Jako jego przykład można zaliczyć (Kindleberger, Aliber 2005): dynamiczny
rozwój produkcji samochodów oraz industrializacja USA w latach 20’, liberalizację
finansową w latach 80’ w Japonii czy rewolucję informatyczną zapoczątkowana w latach 90’
w USA. Szok wpływa na wzrost efektywnego popytu na dobra i usługi, doprowadzając do
wzrost cen. Zyski przedsiębiorstw oraz poziom ogólnego „optymizmu” wzrasta, przyciągając
kolejnych inwestorów skłonnych zainwestować w perspektywiczną branżę. Następuje
przeinwestowanie (overtrading), któremu nierzadko towarzyszy „efekt owczego pędu”
(follow-the-leader)67, co sprzyja dalszemu wzrostowi cen.
W modelu Minsky’ego boom dodatkowo jest wspierany przez ekspansję kredytową.
Banki konkurują ze sobą o udziały w rynku, doprowadzając do zmniejszenia awersji do
ryzyka oraz wzrost skłonności do udzielania pożyczek podmiotom, które w „stabilnych
warunkach” byłyby zbyt ryzykowne. Wszystko to powoduje narastanie niestabilności poprzez
wzrost długu (zwłaszcza krótkoterminowego), spadek aktywów płynnych oraz działalność
spekulacyjną firm - Ponzi firms68 (Minsky 1977).
Drugą teorią wyjaśniającą procykliczność akcji kredytowej banków jest model
akceleratora finansowego (Bernanke, Gertler, Gilchrist 1998). Mówi on, że wraz ze wzrostem
zysków firm, będących następstwem poprawy koniunktury rośnie wiarygodność kredytowa
tych podmiotów, skłaniając banki do zwiększonego udzielania kredytów. Wzrost cen
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Potocznie nazywa się to rolowaniem kredytu, czyli zaciąganiem nowego kredytu na spłatę bieżącego.
Ceny aktywów napędzane są w dużej mierze poprzez spekulację oraz psychologię rynku (Keynes 1936).
68
Przedsiębiorstwa takie muszą zadłużyć się w celu regulowania swoich zobowiązań.
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nieruchomości pozwala na możliwość rolowania (zaciągnięcie kredytu o wyższej wartości) ze
względu na zmniejszenie relacji LTV (loan to value) na skutek wzrostu cen nieruchomości
stanowiących zabezpieczenie kredytu.
Opisane zjawiska, zarówno przez Minsky’ego jak i Bernanke, Gertler, Gilchrist miały
miejsce przed wybuchem kryzysu w Japonii oraz w strefie euro. Środowisko niskich stóp
procentowych, nadmierne inwestycje firm, działalność spekulacyjna, liberalizacja rynków
finansowych, inżynieria finansowa, nadmierne zadłużenie przedsiębiorstw oraz gospodarstw
domowych doprowadziły do dynamicznego wzrostu cen aktywów.
Rysunek 35. Zadłużenie gospodarstw domowych (GD) oraz przedsiębiorstw w stosunku do PKB.
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Poziom zadłużenia japońskich przedsiębiorstw na 5 lat przed wybuchem kryzysu był
wyższy o około 20% PKB w stosunku do firm w strefie euro. Jednocześnie wskaźnik
zadłużenia do dochodów (debt to income) dla przedsiębiorstw w strefie euro w latach 20032008 wzrósł z poziomu 80% do 95%. Duży odsetek zwiększonej akcji kredytowej banków,
zwłaszcza dla gospodarstw domowych był przeznaczany na zakup nieruchomości. Relatywnie
niska dynamika widoczna w zagregowanych danych w strefie euro wynika z różnic, które
występowały pomiędzy poszczególnymi krajami. Silny boom na rynku nieruchomości oraz
wzrost zadłużenia doświadczyły takie kraje jak: Grecja, Irlandia czy Hiszpania.
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Rysunek 36. Ceny mieszkań w strefie euro oraz w Japonii.
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Źródło: Federal Reserve Economic Data

Jak można zauważyć większy poziom zadłużenia w Japonii wpłynął na większy
wzrost cen, a tym samym mocniejsze ich załamanie. W tym kraju do dnia dzisiejszego nie
nastąpiła trwała poprawa na rynku nieruchomości. Na początku 2014 roku ceny mieszkań
stanowiły około 45% wartości maksymalnej wartości z 1991 roku. Jednocześnie na rynku
akcji w strefie euro zauważalna jest poprawa, którą odzwierciedla indeks FTSE Eurotop 100,
grupujący największe europejskie przedsiębiorstwa.

Rysunek 37. FTSE Eurotop 100 oraz Nikkei 225.
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Wzrost zadłużenia miał istotny wpływ na ceny akcji notowanych na giełdach.
Załamanie indeksu FTSE Eurotop 100 oraz Nikkei 225 było zbliżone w pierwszych dwóch
latach, jednakże w strefie euro nastąpił wzrost cen akcji. Sześć lat po wybuchu kryzysu
w strefie euro akcje osiągnęły dwukrotnie wyższą wartość, aniżeli japońskie walory (80%
wartości ceny ze szczytu w stosunku do 40%).
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Jedną z możliwych przyczyn takiego stanu rzeczy jest polityka łagodzenia ilościowego
stosowana przez EBC oraz inne banki centralne. Japonia, podobnie jak obecnie strefa euro
obniżyła stopy procentowe w reakcji na kryzys, jednak nie zastosowała na szeroką skalę
niekonwencjonalnej polityki pieniężnej w takim wymiarze, jak tego dokonał EBC (poprzez
operacje SMP, OMT, LTRO).
Pęknięcie bańki cenowej na rynku aktywów w strefie euro doprowadziło do
pogorszenia sytuacji finansowej banków. Wpłynęło to na wzrost zadłużenia rządów
poszczególnych państw w celu dokapitalizowania sektora bankowego. W wyniku tego
zabiegu dług publiczny znacząco zwiększył się. Rosnące zadłużenie w 2010 rok wywołało
obawy inwestorów w związku z możliwością niewypłacalności krajów PIIGS (Higgins,
Klitgaard 2011). Globalny kryzys finansowy oraz jego następstwa uwidoczniły narastające
nierówności pomiędzy krajami strefy euro – kryzys wzrostu i konkurencyjności (PerezCaldentey, Vernengo 2012), podczas gdy w Japonii główny szok dotyczył banków, firm oraz
gospodarstw domowych (recesja bilansowa).
4.3 Polityka monetarna i fiskalna - porównanie działań antykryzysowych
Podobnie jak to się stało w Japonii, na dwa lata przed wybuchem kryzysu finansowego
doszło do podwyższenia stóp procentowych przez EBC. Wynne, Koech (2012) wykazali,
że stopy procentowe w strefie euro w latach 1999-2007 były zawsze w dolnym przedziale
reguły Taylora. Polityka ta była odpowiednia dla takich krajów jak Niemcy, Austria czy
Francja, podczas gdy był to zbyt niski poziom stopy procentowej dla gospodarek krajów
peryferyjnych. Był to jeden z istotnych czynników doprowadzający do powstania
niestabilnych boomów na rynkach aktywów.

Rysunek 38. Stopy procentowe EBC oraz BOJ.
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BOJ O/N Call Rate (0 = 01.1991)

Wzrost stóp procentowych w strefie euro oraz w Japonii nastąpił na 8 kwartałów przed
załamaniem gospodarczym. Globalny kryzys finansowy w strefie euro oraz załamanie cen na
rynku akcji i hipotecznym w Japonii spowodowało reakcję banku centralnego. Pierwszym
jego działaniem było dostarczanie płynności do sektora bankowego oraz obniżenie stóp
procentowych. Poziom obniżek stóp procentowych przez EBC oraz BOJ był bardzo zbliżony.
Różnicą w obu działaniach był początkowy poziom stóp oraz szybkość reakcji, na
początku kryzysu. EBC obniżył stopy procentowe do 1% w połowie 2009 roku, podczas gdy
bank centralny Japonii obniżał stopy cyklicznie na przestrzeni lat. Dla porównania Fed
obniżył stopę procentową do poziomu 0,25% w momencie, w którym główna stopa EBC była
na poziomie ok. 2% (Broyer, Heise, Hofmann 2014).
Istotną różnicą w prowadzonej polityce monetarnej BOJ oraz EBC były działania
ilościowe zwiększające bilans banku centralnego. EBC w ślad za Fed oraz BOA rozpoczął
bardziej aktywne działania. W 2010 roku EBC rozpoczął SMT, aby interweniować na rynku
obligacji państw peryferyjnych. Następnie w 2012-2013 roku EBC dokonał transakcji OMT,
czyli skupu obligacji zagrożonych państw strefy euro oraz wprowadził długoterminowe
kredyty refinansujące LTRO dla banków przy niemal zerowej stopie procentowej.

Rysunek 39. Aktywa EBC oraz BOJ, inflacja HICP dla strefy euro oraz Japonii.
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W analogicznym okresie po wybuchu kryzysu BOJ nie wprowadził ilościowego
łagodzenia polityki pieniężnej, czego dokonał pod koniec lat 90. Niezależnie od rozszerzenia
bilansu, inflacja systematycznie spadała zarówno w strefie euro, jak i w Japonii.
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Skup obligacji na rynku wtórnym dokonany przez EBC wraz z rozszerzeniem
długoterminowych kredytów dla banków nie wpłynął na wzrost inflacji. W strefie euro
nastąpił wzrost bazy monetarnej (rys. 30) jednak nie wpłynęło to na podaż pieniądza.

Rysunek 40. Agregat monetarny M3 kw/kw ub.r. dla strefy euro oraz Japonii.
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Aktywne działania EBC spowodowały przede wszystkim wzrost płynności, zaufania
i spadek rentowności obligacji. Nie wywołało to zwiększonej akcji kredytowej oraz
ożywienia w gospodarce. W zakresie prowadzonej polityki pieniężnej EBC podjął bardziej
zdecydowane kroki aniżeli BOJ. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że globalny kryzys
finansowy spowodował niemal 5% recesję w strefie euro, podczas gdy w japońskiej
„straconej dekadzie” występował dodatni wzrost gospodarczy.
Bank centralny Japonii oraz strefy euro w reakcji na kryzys zastosował ekspansywną
politykę monetarną. W przypadku prowadzonej polityki fiskalnej kryzys uwidacznia istotne
różnice pomiędzy działaniami rządów strefy euro oraz Japonii69. Pęknięcie bańki
spekulacyjnej spowodowało zmniejszenie dochodów budżetowych, szczególnie widoczne
w Japonii. Silny wzrost wydatków w strefie euro wynikał z dokapitalizowania banków,
szczególnie w krajach PIIGS (załącznik 7). Z kolei w Japonii wzrost ten wynikał głównie ze
zwiększenia wydatków rządowych, zwłaszcza w obszarze infrastruktury.
Kobayashi (2009) argumentuje, że programy fiskalne wspierały gospodarkę japońską
przez kolejne lata od ich wprowadzania, jednakże źródłem przedłużającego się kryzysu były
kredyty nieregularne. Dlatego też mając na uwadze doświadczenia Japonii rządy państw
strefy euro obok dokapitalizowania banków powinny skupić się na kwestii uporządkowania
bilansów banków z toksycznych aktywów.
69

Ekspansywna polityka monetarna i fiskalna nazywa jest także polityką „reflacji” i ma na celu wywołanie
wzrostu cen aktywów oraz pobudzenie wzrostu gospodarczego, aby sprzyjać procesowi delewarowania.
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Rysunek 41. Dochody i wydatki budżetowe w strefie euro oraz w Japonii.
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Deficyt budżetowy krajów strefy euro na początku kryzysu był zdecydowanie wyższy
aniżeli w Japonii. Narzucone restrykcje przez Komisję Europejską na przełomie 2010-2011
roku

zobowiązały

kraje

do

Eurolandu

ograniczania

deficytów

budżetowych.

Z kolei Japonia systematycznie zwiększała wydatki budżetowe, aby pobudzić wzrost
gospodarczy, który miał spowodował inflację. W wyniku ekspansji fiskalnej dług publiczny
Japonii systematycznie, niemal liniowo wzrastał w okresie „straconej dekady”.
Rysunek 42. Dług publiczny jako %PKB w strefie euro oraz w Japonii.
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Począwszy od 2011 roku (4. rok po kryzysie) zauważalne było spowolnienie tempa
wzrostu długu publicznego w stosunku do PKB w strefie euro. Wielu ekonomistów, w tym
Krugman (2013), Stiglitz (2015), Diamond (2014), Sawyer (2012) argumentują,
że restrykcyjna polityka fiskalna jest błędna w obecnej sytuacji w strefie euro. Zdaniem
Krugmana w 2008 roku, kiedy miał miejsce silny spadek wydatków sektora prywatnego
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rządy niepotrzebnie rozpoczęły redukcję wydatków połączony z podnoszeniem podatków.
Polityka redukcji deficytu budżetowego, zwłaszcza w krajach Południa strefy euro
spowodowała odwrotny skutek. Doprowadziło to do dalszego spadku gospodarczego,
wpływającego na wzrost relacji długu publicznego do PKB.
Blanchard, Leigh (2013) przeprowadzili analizę, która wykazała większy niż
oczekiwano negatywny wpływ korekt budżetowych (budgetary adjustments) ze względu na
mnożnik fiskalny większy od jedności. Z kolei Smaghi (2013) zwraca uwagę na istotę reform
podczas prowadzonej polityki fiskalnej w strefie euro. Jego zdaniem zacieśnianie fiskalne nie
powoduje niższego wzrostu gospodarczego, lecz niski wzrost przed kryzysem jest przyczyną
obecnej polityki redukcji deficytu budżetowego. Działania te mogą być również fundamentem
pro-rozwojowych reform, które tworzą przestrzeń dla polityki fiskalnej.
Podsumowując, zarówno EBC oraz BOJ prowadziły działania skierowane w kierunku
dostarczenia płynności do sektora bankowego oraz ustabilizowanie sytuacji na rynku
międzybankowym, podczas gdy stopy procentowe zostały szybko obniżone. EBC
podejmował bardziej aktywne działania niż BOJ, dokonując interwencji na rynku dłużnym
oraz wprowadzając LTRO.
Reakcja rządów strefy euro oraz Japonii była odmienna. Skokowy wzrost deficytu
oraz długu publicznego, zwłaszcza w krajach Południa strefy euro spowodował podjęcie
restrykcyjnej polityki fiskalnej. Począwszy od 2011 roku kraje strefy euro zaczęły obniżać
wydatki budżetowe oraz podwyższać podatki, podczas gdy rząd Japonii sukcesywnie
prowadził wzrost wydatków budżetowych. W części krajów strefy euro takie działania
przyczyniły się do pogłębienia relacji długu do PKB.
4.4 Wpływ kryzysu na gospodarki Japonii i strefy euro
Według Minsky’ego kryzys finansowy wpływa na zmniejszenie skłonności do
finansowania inwestycji. Spadek wydatków na inwestycje negatywnie wpływa na zyski,
pogarszając sytuację finansową podmiotów gospodarczych. W tym momencie zwiększona
jest

możliwość

wystąpienia

procesu

deflacji

długu

(debt-deflation),

w

którym

niewypłacalność zadłużenia powoduje spadek zagregowanego popytu. W następstwie ceny
spadają co zwiększa realną wartość zadłużenia napędzając jego spiralę (Fisher 1933).
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Rysunek 43. Stopa oszczędności oraz inwestycji dla strefy euro oraz Japonii.
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Załamanie cen aktywów powoduje brak dalszej możliwości refinansowania
zobowiązań, co prowadzi do spłaty zadłużenia z bieżących dochodów (Koo 2009, 2010, 2011,
2014). W rezultacie wpływa to na zmniejszenie zagregowanego popytu oraz spadek inflacji,
powodując zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia deflacji długu. W wyniku recesji
bilansowej podmioty gospodarcze nie zgłaszają popytu na nowe kredyty, co wpływa na niższe
tempo wzrostu gospodarczego.
Upadek Lehman Brothers, będący punktem zwrotnym globalnego kryzysu
finansowego oraz japońskie załamanie cen akcji w 1991, cen ziemi w 1992 roku można uznać
za moment Minsky’ego. Zdarzenia te wywołały „szok”, doprowadzający do dalszej paniki
i wyprzedaży akcji.

Rysunek 44. Realny wzrost PKB w strefie euro oraz w Japonii.
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Recesja wywołana kryzysem na rynku kredytów hipotecznych subprime była głębsza
dla strefy euro, aniżeli załamanie cen na rynku aktywów w Japonii. Realny wzrost PKB przed
kryzysem w Japonii był na zdecydowanie wyższym poziome w stosunku do strefy euro.

Rysunek 45. Skumulowany wzrost PKB w strefie euro oraz w Japonii.
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Skumulowany wzrost PKB w strefie euro w 7 roku po rozpoczęciu kryzysu w strefie
euro był o 12% niższy niż w Japonii w analogicznym okresie po kryzysie. Wzrost długu
publicznego w okresie 6 lat po kryzysie w strefie euro był niższy o ok. 13% PKB. Zgodnie
z wielkością mnożnika fiskalnego (Blanchard, Leigh 2013) niższy skumulowany wzrost jest
wynikiem ograniczania wydatków rządowych. Jednocześnie występująca luka PKB
jest znacząco szersza, wskazując na wzrost poniżej potencjału gospodarczego.

Rysunek 46. Luka PKB jako %PKB dla strefy euro oraz Japonii.
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Produkcja przemysłowa po kryzysie uległa większej zapaści, aniżeli w Japonii.
W strefie euro od 2010 roku zauważalny jest stopniowy spadek produkcji przemysłowej,
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mający swoje podłoże w problemach krajów Południa. W Japonii widoczny był tylko
niewielki spadek, a następnie poprawa sytuacji, począwszy od 3 roku od wybuchu kryzysu.
Rysunek 47. Produkcja przemysłowa w strefie euro oraz w Japonii.
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Brak wyraźnego ożywienia w gospodarce strefy euro oraz malejąca produkcja
przemysłowa wraz z przeceną na rynku ropy spowodowała spadek HICP w strefie euro.
Inflacja w Japonii systematycznie malała na przestrzeni kolejnych kwartałów (skokowy
wzrost wynikający z podwyżki stawki VAT). W przypadku inflacji widoczna jest podobna
tendencja, jednak spadki w strefie euro postępują szybciej (w przeciągu 10 kwartałów inflacja
obniżyła się z niecałych 3% do niemal -1%).

Rysunek 48. Inflacja w strefie euro oraz w Japonii.
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Przed załamaniem stopa bezrobocia w strefie euro (7,5% minimum) była na wyraźnie
wyższych poziomach niż w Japonii (2,1%). Załamanie cen aktywów skutkowało znaczącym
70

wzrostem odsetek bezrobotnych w Eurolandzie, zwłaszcza wśród osób młodych. W Japonii
nastąpił również wzrost bezrobocia, jednakże stopa bezrobocia nie przekroczyła 3,5% do
1997 roku. Drugie dno kryzysu w strefie euro wpłynęło na kolejny wzrost osób bezrobotnych,
zwłaszcza w wieku 15-24 lat (w grudniu 2014 roku wynosił on 23%).
Rysunek 49.Stopa bezrobocia oraz stopa bezrobocia wśród młodych (15-24) w strefie euro oraz w Japonii.
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W okresie siedmiu lat od wybuchu kryzysu euro oraz jen osłabiły się o 11-12%
w stosunku do dolara. Jen systematycznie osłabiał się do 1996 roku, po czym aprecjonował
do amerykańskiej waluty. Euro uległo znaczącemu osłabieniu, z poziomu 1,4 do niemal 1,1
od połowy 2014 roku. Głównym czynnikiem spadku były zapowiedzi oraz realizacja QE
w strefie euro.

Rysunek 50. Kurs walutowy EUR/USD oraz USD/JPY.
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Porównując rachunek obrotów bieżących zauważyć można, że kryzys w strefie euro
w większym stopniu wpłynął na pogorszenie pozycji handlowej. W Japonii nastąpił spadek
w pierwszych trzech latach po kryzysie, po czym następowała stopniowa poprawa. W strefie
euro osłabienie waluty wpłynęło na poprawę rachunku obrotów bieżących, zbliżając się do
poziomu występującego w Japonii.
Rysunek 51. Rachunek obrotów bieżących jako % PKB w strefie euro oraz w Japonii.
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Pęknięcie bańki na rynku aktywów, finansowanej długiem spowodowało zmniejszenie
dynamiki akcji kredytowej oraz wymusiło spłatę netto zobowiązań – „reperowania bilansów”
przez firmy oraz gospodarstwa domowe. Spowodowało to brak popytu na nowe kredyty oraz
wzrost oszczędności, co doprowadziło do chronicznej słabości popytu krajowego.

Rysunek 52. Recesja bilansowa w Japonii, 1985-2010.
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Od końca 2008 roku strefa euro znajduje się także w recesji bilansowej. Gospodarstwa
domowe oraz przedsiębiorstwa dokonują spłaty swojego zadłużenia, nie zgłaszając popytu na
nowe kredyty, pomimo obniżenia stopy procentowej do zera.

Rysunek 53. Recesja bilansowa w strefie euro, 2002-2015.
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Istotną różnicą w recesji bilansowej jest niższy stopień zadłużenia gospodarstw
domowych oraz przedsiębiorstw w strefie euro. Jednocześnie wzrost gospodarczy w strefie
euro pozostaje niższy niż w Japonii. Dodatkowym argumentem przeciwko szybkiemu
delewarowaniu jest restrykcyjna polityka fiskalna (zmniejszenie wydatków oraz wzrost
podatków).
Gospodarka strefy euro w pewnych aspektach wygląda bardziej optymistycznie,
aniżeli Japonia po załamaniu – niższy poziom zadłużenia przedsiębiorstw i gospodarstw
domowych, wzrost cen akcji, bardziej ekspansywna polityka pieniężna. Jednocześnie
w strefie euro występuje szereg wskaźników mniej optymistycznych, takich jak: niższy realny
wzrost gospodarczy, produkcja przemysłowa, oraz wyższa stopa bezrobocia. Występują
również wskaźniki zbliżone dla Japonii oraz strefy euro a należą do nich: demografia
(zmniejszający się udział osób w wieku produkcyjnym), dług publiczny, spadek akcji
kredytowej, zmniejszająca się stopa inwestycji oraz poprawa bilansu obrotów bieżących.
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5. Podsumowanie i wnioski
Bezpośrednią przyczyną kryzysu w strefie euro było załamanie na amerykańskim
rynku kredytów hipotecznych subprime. Załamanie zaufania do spłacalności tych kredytów
spowodowało 40% spadek obligacji CDO (transzowane obligacje powstałe w wyniku
sekurytyzacji kredytów hipotecznych), co spowodowało poważne straty instytucji mających
CDO swych aktywach; w tym także banków. Chcąc pokryć straty, banki wyprzedawały
masowo MBS (nietranszowane obligacje emitowane w efekcie sekurytyzacji kredytów
hipotecznych), co wywołało spadek ich cen i dalsze zwiększenie się strat banków. Wprawdzie
Fed interweniował z czasem na rynku MBS, powstrzymując dalszy spadek ich cen,
tym niemniej wydarzenia te zahamowały dalszy wzrost akcji kredytowej banków oraz
udzielanie przez nie kredytów hipotecznych, co spowodowało ogólny spadek cen domów.
Pożyczkobiorcy przestali mieć możliwość refinansowania spłat kredytów hipotecznych.
Musieli je spłacać z bieżących dochodów. Spowodowało to, że kryzys bankowy przyniósł
przewlekłą recesję.
W Europie kryzys bankowy przyniósł także kryzys fiskalny, ponieważ duże
europejskie banki są o wiele większe niż w USA w relacji do PKB, związku z czym
dokapitalizowanie banków przez europejskie rządy przyczyniło się w szeregu krajach (oprócz
recesji) do znacznego zwiększenia się deficytów budżetowych i szybkiego wzrostu długu
publicznego. W strefie euro wystąpiły trzy, współzależne kryzysy, uwypuklające wewnętrzne
nierówności wspólnego obszaru walutowego.
Postępujący kryzys w strefie euro w coraz większym stopniu przypomina pod kilkoma
względami doświadczenia Japonii z początku lat 90. ubiegłego wieku. Przyczyny
niestabilnego boomu na rynku aktywów, zarówno w strefie euro, jak i w Japonii miały swoje
podłoże w nadmiernej ekspansji kredytowej. Obydwa kryzysy wpisują się w hipotezę
niestabilności finansowej H. Minsky’ego.
Reakcje EBC oraz BOJ były zbliżone i opierały się na dostarczaniu bankom
płynności. W swoich działaniach EBC był jednak – mając w pamięci doświadczenia
japońskie- bardziej zdecydowany, podejmując wcześniejszy skup obligacji oraz udzielając
długoterminowych kredytów refinansujących. Systematycznie obniżająca się inflacja w strefie
euro oraz stagnacja gospodarcza spowodowała ogłoszenie w styczniu 2015 roku programu
skupu obligacji skarbowych. Jego zadaniem jest wspieranie wzrostu gospodarczego oraz
przezwyciężenie panującej deflacji.
Z punktu widzenia EBC wartościowe są nie tylko doświadczenia „straconej dekady”
w Japonii, ale również obecne działania japońskiego banku centralnego w ramach Abenomics.
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Skup aktywów na masową skalę nie wywołał w Japonii wzrostu podaży pieniądza
w gospodarce. Oznaczać to

może ryzyko wystąpienia pułapki płynności także

w strefie euro (Krugman, Eggertsson 2010). Jak pokazały doświadczenia Japonii,
niekonwencjonalna polityka monetarna, wspierana przez ekspansywną politykę fiskalną,
bardzo długo nie doprowadziły do trwałego ożywienia, a tym samym wzrostu inflacji.
Stało się tak ze względu na wystąpienie recesji bilansowej. Obniżenie nominalnych
stóp procentowych do zera nie spowodowało wzrostu popytu na nowe kredyty. Gospodarstwa
domowe oraz firmy nie mając możliwości dalszego refinansowania swoich kredytów,
rozpoczęły spłatę netto, co ograniczyło popyt krajowy. W Japonii spłata netto zadłużenia
gospodarstw domowych trwała ponad 16 lat. Globalny kryzys finansowy, który zaczął się
w 2007 roku spowodował, że także w strefie euro załamanie cen aktywów na rynku oraz
recesja gospodarcza doprowadziła do wystąpienia, począwszy od 2008 roku recesji
bilansowej.
W celu przeciwdziałania recesji bilansowej w Japonii zastosowano politykę reflacji.
Polegała ona na zastosowaniu ekspansji fiskalnej wraz z ilościowym łagodzeniem polityki
pieniężnej. Ekspansja fiskalna miała na celu ożywienie koniunktury poprzez bezpośredni
wpływ na wzrost wydatków, a tym samym na ich popyt. Ilościowe łagodzenie BOJ miało
wpłynąć na obniżenie się długoterminowych stóp procentowych oraz deprecjację jena.
Pomimo skoordynowanych działań Japonii nie udało się przełamać sprzężenia zwrotnego
pomiędzy oczekiwaniami deflacyjnymi i stagnacją gospodarczą.
W strefie euro nie jest możliwe zastosowanie planu na kształt Abenomics ze względu
na przyjęte reguły fiskalne, które wykluczają systematyczne wykorzystywanie wydatków
budżetowych dla stymulowania koniunktury. Dlatego też w strefie euro nacisk został
położony na ekspansję monetarną przy jednoczesnej restrykcyjnej polityce fiskalnej.
W sytuacji wystąpienia pułapki płynności zapowiedziany skup obligacji skarbowych może
okazać się nieskuteczny, co uwypukliły japońskie doświadczenia, gdzie wzrost gospodarczy
był podtrzymywany poprzez wzrost wydatków budżetowych. Należy mieć na uwadze,
że ograniczanie wydatków budżetowych oraz wzrost podatków doprowadził w niektórych
krajach, zwłaszcza Południa strefy euro do zwiększenia relacji długu publicznego do PKB.
Analiza porównawcza kryzysu gospodarczego w Japonii oraz w strefie euro
uwidoczniła wiele podobieństw związanych z ryzykiem wystąpienia pułapki płynności oraz
recesji bilansowej. Podobnie jak w Japonii, w strefie euro występuje ryzyko stagnacji
sekularnej. Starzejące się społeczeństwo oraz niski wskaźnik urodzeń powodują
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systematyczny spadek odsetka osób w wieku produkcyjnym. Wpływa to również na wzrost
obciążeń fiskalnych.
Kryzys spowodował znaczący wzrost stopy bezrobocia, spadek inwestycji co przy
obecnym poziomie zerowych stóp procentowych nie daje przestrzeni do ich dalszych obniżek.
Stopa bezrobocia jest jednym z bardziej istotnych czynników, mogących negatywnie
wpływać na wzrost PKB w strefie euro. Wzrost gospodarczy w Japonii oraz w strefie euro po
wybuchu kryzysu znajdował się na niemal identycznym poziomie, 13-14% poniżej prognozy
sprzed załamania cen na rynku aktywów.
Istotną różnicą pomiędzy Japonią oraz strefą euro jest struktura gospodarcza.
Początkowo strefę euro tworzyło 11 krajów, podczas gdy od 2015 roku jest ich 19. Wspólna
waluta nie doprowadziła, jak sądzono do realnej konwergencji. Narastały nierówności,
widoczne w bilansie obrotów bieżących, na które nie zwracano szczególnej uwagi
w przedkryzysowych czasach prosperity. Na przestrzeni ostatnich lat większość państw
Południa strefy euro utraciło konkurencyjność względem pozostałych, co uwidacznia wzrost
jednostkowych kosztów pracy od momentu przyjęcia wspólnej waluty.
Posen (1998) zauważył, że w latach 1995-1996 podczas „straconej dekady” w Japonii
nie występował żaden pozytywny bodziec dla wzrostu gospodarczego za wyjątkiem aktywnej
polityki fiskalnej. Jednoznaczne narzucanie wewnętrznych ograniczeń przez Komisję
Europejską dotyczących deficytu oraz długu publicznego na kraje strefy euro może
spowodować znaczące implikacje dla wzrostu gospodarczego. Spowoduje to wydłużenie
okresu delewarowania podmiotów gospodarczych, a tym samym negatywnie wpłynie na
zagregowany popyt.
Dlatego też polityka reflacji zastosowana w strefie euro w obecnym kształcie może
okazać się znacząco mniej skuteczna aniżeli w Japonii. Wpłynie to na utrzymanie słabego
popytu, który według japońskich ekonomistów był głównym problemem Japonii, a nie jak
powszechnie przypisywano kluczową rolę reformom strukturalnym (Kohsaka, Shinkai 2013).
Bliższe poznanie kryzysu gospodarczego w Japonii oraz w strefie euro wraz
z przeprowadzoną analizą porównawczą wskazują na wysokie prawdopodobieństwo
wystąpienia stagnacji gospodarczej w strefie euro. Jako główne przyczyny japońskiej
„straconej dekady” podaje się brak odpowiednio prowadzonej polityki monetarnej i fiskalnej
połączonej z ich niedostateczną koordynacją. Mając na uwadze reakcję rządów w strefie euro
oraz EBC wraz z ich zapowiedziami dalszych działań można zakładać, że analogiczny
czynnik może być odpowiedzialny za europejską „straconą dekadę”.
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8. Załączniki
Załącznik 1. Rentowność japońskich obligacji skarbowych, 1966-1990.
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Załącznik 2. Dynamika kredytu dla sektora niefinansowego oraz GD w Japonii, 1980-1990.
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Załącznik 3. Aktywa Banku Japonii (mln jenów), styczeń 2008 = 100%, 2000-2014.
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Załącznik 4. Dług publiczny w relacji o PKB, Japonia 1980-2013.
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Załącznik 5. BOJ O/N Call Rate – główna stopa Banku Centralnego Japonii, 1980-2014.
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Załącznik 6. Przyrost długu publicznego w stosunku do PKB w krajach strefy euro.
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Załącznik 7. Deficyt/nadwyżka budżetowa krajów strefy euro (dane w % PKB).

Strefa euro (18)
Austria
Belgia
Cypr
Finlandia
Francja
Niemcy
Grecja
Irlandia
Włochy
Luksemburg
Malta
Holandia
Portugalia
Słowacja
Słowenia
Hiszpania
Źródło: Eurostat

2006
bd
-2,5
0,3
-1,1
3,9
-2,3
-1,5
-6,1
2,8
-3,6
1,4
-2,6
0,2
-4,3
-3,6
-1,3
2,2

2007
bd
-1,3
0,0
3,2
5,1
-2,5
0,3
-6,7
0,2
-1,5
4,2
-2,3
0,2
-3,0
-1,9
-0,1
2,0

2008
bd
-1,5
-1,1
0,9
4,2
-3,2
0,0
-9,9
-7,0
-2,7
3,3
-4,2
0,2
-3,8
-2,4
-1,8
-4,4

2009
bd
-5,3
-5,5
-5,6
-2,5
-7,2
-3,0
-15,2
-13,9
-5,3
-0,5
-3,3
-5,5
-9,8
-7,9
-6,1
-11,0
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2010
-6,1
-4,5
-4,0
-4,8
-2,6
-6,8
-4,1
-11,1
-32,4
-4,2
-0,6
-3,3
-5,0
-11,2
-7,5
-5,7
-9,4

2011
-4,1
-2,6
-3,9
-5,8
-1,0
-5,1
-0,9
-10,1
-12,6
-3,5
0,3
-2,6
-4,3
-7,4
-4,1
-6,2
-9,4

2012
-3,6
-2,3
-4,1
-5,8
-2,1
-4,9
0,1
-8,6
-8,0
-3,0
0,1
-3,7
-4,0
-5,5
-4,2
-3,7
-10,3

2013
-2,9
-1,5
-2,9
-4,9
-2,4
-4,1
0,1
-12,2
-5,7
-2,8
0,6
-2,7
-2,3
-4,9
-2,6
-14,6
-6,8

90,0

9. Streszczenie
Globalny kryzys finansowy zapoczątkowany na amerykańskim rynku kredytów
hipotecznych subprime przeobraził się w najbardziej dotkliwe załamanie od czasów
Wielkiego Kryzysu z lat 30. ubiegłego stulecia. Recesja w globalnej gospodarce wywołała
potencjalne ryzyko długotrwałej stagnacji i deflacji. Spowodowało to powrót do analizy
japońskiej „straconej dekady”. Japonia boleśnie odczuła pęknięcie bańki na rynku aktywów,
kryzys gospodarczy i finansowy, co doprowadziło do długotrwałej deflacji i stagnacji
gospodarczej. Postępujący kryzys w strefie euro uwidacznia coraz więcej wspólnych cech
z japońską „straconą dekadą”, zwiększając ryzyko japonizacji gospodarki. Strefa euro od
2008 roku znajduje się w recesji bilansowej. Występujący niski wzrost gospodarczy wraz
z pogłębiającą się deflacją, niewielki postęp reform gospodarczych oraz prowadzona polityka
wyjścia z kryzysu wskazują na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia długotrwałej
stagnacji gospodarczej w strefie euro.
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