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Streszczenie 

Pobieżna analiza kształtowania sie długu publicznego w krajach eurostrefy wskazuje na dwa 
krańcowe profile: z jednej strony, stosunkowo niewielkiego zadłużenia w latach 2002-07, a następnie 
eksplozji w latach 2008-10 (Irlandia to najbardziej klasyczny przykład), a z drugiej strony, długu na 
bardzo wysokim poziomie, a następnie kłopotów z jego finansowaniem (Grecja to ekstremalny 
przypadek). Czy przyczyny powstania zadłużenia w obu państwach były identyczne czy różne? 
Odpowiedź na to pytanie przedstawione w tym opracowaniu jest następująca: Mimo odmienności 
sfer, które doprowadziły do kryzysu ich wspólna przyczyna pierwotna to niesłychanie luźna polityka 
monetarna dwóch najważniejszych instytucji finansowych świata—Europejskiego Banku Centralnego 
oraz Banku Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych. Polityka taniego pieniądza stanowiła zachętę 
do podejmowania ryzykownych operacji finansowych zarówno sektora publicznego jak i prywatnego.  
Opracowanie omawia również inne przyczyny kryzysu zidentyfikowane w literaturze przedmiotu. 
Niektóre z nich wiążą się bezpośrednio z mankamentami projektu instytucjonalnego Europejskiej Unii 
Monetarnej, a inne z cechami makroekonomicznej polityki fiskalnej prowadzonej w poszczególnych 
krajach. Interesujące, że proponowane rozwiązania nie biorą pod uwagę samej polityki Europejskiego 
Banku Centralnego. 

Abstract 

Even a very superficial analysis of the evolution of public debt in the euro zone indicates two extreme 
cases that had led to the debt crisis of some Euro members: on the one hand, the relatively low debt 
in the years 2002-07, and then an explosion in 2008-10 (Ireland is the most classic example), on the 
other hand, very high level of debt, and then the hassle of its funding (Greece is an extreme case). 
These are two extremes but one factor seems to be the driving force behind both of them: loose 
monetary policy of two world’s most important financial institutions—the U.S. Federal Reserve Board 
and the European Central Bank. Extremely interest rates in 2001-05, encouraged reckless behavior 
amongst actors in both private and public sectors. The paper also reviews other causes of the crisis as 
discussed in literature. Some of them relate directly to weaknesses inherent in the institutional 
design of European Monetary Union (EMU) while other are unique to members of the EMU. It is 
rather striking that recommended remedies tend not to take into account the policies of the 
European Central Bank.  
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identyczne dla wszystkich państw? Czy podczas tworzenia projektu instytucjonalnego strefy 
euro popełniono błędy, których skutki są dzisiaj dostrzegalne? Czy decyzje podejmowane 
przez Europejski Bank Centralny (EBC), a dotyczące polityki monetarnej w Unii Europejskiej 
były słuszne i czy nie doprowadziły do zaostrzenia kryzysu? A może polityka prowadzona 
przez FED była bardziej odpowiedzialną? Odpowiedzi na te pytania powinny pozwolić znaleźć 
główne przyczyny kryzysu strefy euro i będą stanowiły podstawę prowadzonej analizy. 

Obecny kryzys finansowy, który został zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych wywołał 
poważne konsekwencje dla całej gospodarki światowej. Warto zastanowić się czy przyczyny 
kryzysu strefy euro wynikały jedynie z działania czynników zewnętrznych i efektu spill-over 
czy może były skutkiem prowadzenia nierozważnej polityki finansów publicznych i były 
spowodowane jedynie trudnościami w sektorze bankowym?  

Idea integracji gospodarczej, która często omawiana jest w podręcznikach, przewiduje 
poprzedzenie utworzenia Unii Ekonomicznej i Monetarnej, harmonizacją polityki fiskalnej 
państw członkowskich. Unia monetarna stanowi, bowiem zwieńczenie długiego procesu 
integracyjnego. Jednak w przypadku eurostrefy zdecydowano się na pominięcie teorii 
stworzonych przez teoretyków ekonomii i przyjęcie regulacji specjalnych w postaci Paktu 
Stabilności i Wzrostu, które miały być wystarczające do zdyscyplinowania państw tworzących 
unię monetarną. Czy rzeczywiście okazały się skuteczne i dostatecznie mobilizujące do 
utrzymywania równowagi budżetowej? [Winiecki, 2013, s.8]. 

Przyczyny kryzysu  

Tylko niektórzy ekonomiści, w momencie pojawienia się kryzysu na rynku nieruchomości w 
2007 r. w Stanach Zjednoczonych, podejrzewali, że w tak szybkim czasie obejmie on całą 
gospodarkę światową, a jego skutki będą tak nieprzewidywalne. Rok później nie było już 
wątpliwości, że mamy do czynienia z kryzysem finansowym na skalę globalną oraz że wpłynie 
on na państwa i regiony europejskie. Integracja europejska oraz cała architektura 
instytucjonalna UE została postawiona przed nowymi wyzwaniami. Projekt europejskiej 
integracji, który przez ostatnie 50 lat był uznawany za sukces krajów członkowskich stanął 
przed najpoważniejszym testem w historii. Szczególnie mowa tutaj o konieczności reformy 
najbardziej kruchych elementów projektu, a mianowicie jednolitego rynku oraz unii 
monetarnej. Jednak, aby zaproponować działania naprawcze, należy najpierw 
zidentyfikować przyczyny kłopotów finansowych państw członkowskich. 

Istnieje wiele przyczyn kryzysu w strefie euro, począwszy od poor lending to private banks po 
bańkę na rynku nieruchomości. Jedną z istotnych przyczyn, rzadko wymienianych, jest 
konflikt interesów pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi a dobrem całej 
organizacji. Upatrywanie źródeł kryzysu jedynie w finansach publicznych niekoniecznie 
znajduje potwierdzenie w faktach. Oczywiście z jednej strony kraje takie jak Hiszpania czy 
Irlandia w okresie przedkryzysowym mogły pochwalić się znakomitym stanem finansów 
publicznych, z drugiej strony - Niemcy, które, mimo, że przekraczały kryteria Maastricht, nie 
odczuły tak dotkliwie skutków kryzysu. Innymi słowy, deficyt czy dług publiczny nie są 
miarodajnymi wskaźnikami wrażliwości na kryzys.       

Praprzyczyną kryzysu, która przyczyniła się do powstania kolejnych przyczyn był brak 
spełnienia przez Eurostrefę podstawowych warunków funkcjonowania optymalnego obszaru 
walutowego. Wprowadzenie sztywnych kursów walutowych pomiędzy państwami 
tworzącymi obszar walutowy, zgodnie z teorią Mundella, wymagało spełnienia pewnych 
kryteriów dotyczących m. in. mobilności czynników produkcji, integracji rynku finansowego, 
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dywersyfikacji produkcji czy otwartości gospodarki [Mundell, 1961, s. 657-665].  Dziesiątki lat 
funkcjonowania pokazały, że już w momencie tworzenia unia nie spełniała kryteriów 
optymalnego obszaru walutowego, ponieważ w przypadku wystąpienia szoków 
ekonomicznych nie gwarantowała mobilności siły roboczej, nie posiadała instytucji 
pożyczkodawcy ostatniej instancji (lender of last resort) oraz nie zapewniała transferów 
wyrównawczych. Państwa przystępując do UGW musiały zrzec się prowadzenia narodowej 
polityki monetarnej na rzecz wspólnych działań koordynowanych przez Europejski Bank 
Centralny (EBC). Natomiast polityka fiskalna pozostała w gestii państw członkowskich, co 
powodowało kolejne kłopoty. Brak nadzoru finansowego prowadził do dezinformacji 
dotyczącej sytuacji finansowej pomiędzy państwami członkowskimi strefy euro (np. Grecja). 
Działania fiskalne rządów poszczególnych krajów nie były w żaden sposób kontrolowane, 
ponieważ nie istniała ponadnarodowa instytucja upoważniona do tego typu kontroli. Stąd 
też ogromny deficyt budżetowy i dług publiczny Grecji czy Portugalii.      

Inną przyczyną kryzysu jest brak spójności strefy euro, będący gwarantem skuteczności 
decyzji podejmowanych na szczeblu centralnym. Tymczasem kraje członkowskie różnią się 
zarówno polityką fiskalną (działanie automatycznych stabilizatorów koniunktury), polityką 
monetarną (różnice w systemach bankowych czy problem związany z niedopasowaniem stóp 
procentowych do sytuacji gospodarczej poszczególnych państw) jak i innymi czynnikami 
makroekonomicznymi (jak np. przebieg cykli koniunkturalnych czy struktura gospodarki) 
[Schalck, 2012, s. 25]. Dane dotyczące kluczowych wskaźników ekonomicznych, 
decydujących o spójności eurostrefy, pokazują jak słabo są wewnętrznie zintegrowane 
państwa. Badania wykorzystujące ponad 100 różnych wskaźników ekonomicznych, 
społecznych i politycznych pokazały, że strefa euro jest najmniej spójną grupą państw 
predestynowaną do stworzenia unii monetarnej (mniejsze różnice występują  na terenie unii 
monetarnej utworzonej w Afryce Zachodniej, pod nazwą UEMOA (Union Économique et 
Monétaire Ouest Africaine), która obejmuje osiem krajów.  

Strefa euro znajduje się obecnie w impasie. Otóż niemożliwe jest jednoczesne pogodzenie 
trzech celów – tzw. „tryptyku celów nie do pogodzenia”(Rysunek 1), które ukazują 
największe problemy, z jakimi obecnie musi sobie poradzić strefa euro. Pierwszy z nich 
dotyczy braku współodpowiedzialności za dług publiczny (no co-resposibility for public debt). 
Każdy rząd państwa należącego do strefy euro jest indywidualnie odpowiedzialny za 
zadłużenie. Zabronione jest, aby którykolwiek kraj przejął odpowiedzialność za zadłużenie 
innego państwa członkowskiego. Jest to klauzula znana jako „no bail-out” (art. 125 TUE) i 
zakazuje ona pomocy krajom, które są niewypłacalne ze strony pozostałych członków strefy 
euro. Problemem jest więc możliwość zadłużania się przez kraj w walucie innej niż ta, którą 
sam emituje. Zapożyczanie się w walucie, nad którą nie ma się większej kontroli, sprzyja 
możliwości wystąpienia kryzysu.  Drugi dotyczy zakazu udzielania pomocy finansowej przez 
EBC (strict no-monetary financing). EBC ma zakaz pomocy finansowej zadłużonym krajom, 
ponieważ jego mandat zabrania nabywania na rynku pierwotnym papierów skarbowych 
państw członkowskich. Natomiast na rynku wtórnym jest to możliwe i EBC skorzystał już z tej 
możliwości kupując obligacje greckie i portugalskie w 2011 r., a następnie włoskie i 
hiszpańskie za łączną kwotę ok. 200 mld euro. Ograniczenie mandatu EBC jest oznaką 
wyraźnej separacji polityki fiskalnej i monetarnej. Trzecie źródło problemów strefy euro to 
bankowo-publiczna współzależność (banks-sovereign interdependence). Podczas, gdy strefa 
euro jest zintegrowana monetarnie, systemy bankowe są nadal w dużym stopniu krajowe. 
Wywołuje to tzw. home bias, czyli udomowienie, co oznacza trzymanie w portfelu banków  
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głównie papierów skarbowych własnego rządu, a także nadmierną ekspozycję rządów na 
problemy banków narodowych. Tego typu ekspozycja banków na „swój” rząd i rządów na 
„swoje” banki sprawia, że finanse publiczne w strefie euro są tym bardziej narażone na 
kryzys wypłacalności i płynności. Szczególnie, gdy aktywa banków przekraczają wielokrotnie 
wpływy podatkowe rządu.  Występowanie trzech niemożliwych do spełnienia celów ukazuje 
specyfikę strefy euro. Niemożliwym staje się zachowanie jednoczesnego zakazu 
finansowania długów przez EBC z współzależnością banków-finansów publicznych oraz 
współodpowiedzialnością za dług. W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie 
jednego z rozwiązań – unii fiskalnej lub bankowej czy zgoda na niczym nieograniczone 
interwencje EBC [Pisani-Ferry, 2012, s. 4-8]. 

Rysunek 1. Tryptyk celów nie do pogodzenia. 

 

Źródło: J. Pisani-Ferry, The euro crisis and the new impossible trinity, Bruegel Policy Contribution, 2012/01, s. 8 

Irlandia, ciesząca się od dwóch dekad szybkim rozwojem i ożywieniem gospodarczym, jako 
kraj członkowski Unii Europejskiej, w 2007 r. została dotknięta kryzysem finansowym, co 
miało drastyczny wpływ na kraj i jego funkcjonowanie. Kryzys zaatakował gospodarcze i 
polityczne elity, ale także obywateli, gdy bańka nieruchomości tworząca się od 2002 r. 
wybuchła 6 lat później. Przyczyną kryzysu irlandzkiego był upadek systemu bankowego, który 
załamał się z powodu nadmiernej ekspozycji na pożyczki składające się z tanich kredytów, 
które były ogólnie dostępne i chętnie udzielane po wprowadzeniu wspólnej waluty euro. 
Miało to bezpośredni wpływ na dochody państwa, kiedy podatki związane z 
nieruchomościami zmniejszyły się, ukazując ogromną lukę pomiędzy wydatkami bieżącymi a 
przychodami. 

Ekonomiści twierdzą, że wszystkie kłopoty Irlandii spowodowała Bruksela. Przystępując do 
strefy euro Irlandia została niejako zamknięta w systemie bankowy UE, a jej zdolność do 
podejmowania dobrowolnych decyzji została ograniczona ze względu na dobro wspólne 
wszystkich państw członkowskich. Było to szczególnie widoczne podczas krytyki działań 
rządu irlandzkiego podjętej we wrześniu 2008 r., gdy rozszerzono koszyk gwarancji na kwotę 
440 mld euro na wszystkie depozyty i zobowiązania systemu bankowego. Po tym, banki i 
państwo musiały coraz bardziej polegać na Europejskim Banku Centralnym w celu 
zlikwidowania luk przychodów i płynności, które natychmiast powodowały problemy z 
niewypłacalnością. Najbardziej dotkliwą okazała się decyzja podjęta przez UE i MFW, która 
nakładała 5-letni program konsolidacyjny, czyniąc państwo jeszcze bardziej uzależnionym od 
zewnętrznej polityki gospodarczej i działań politycznych. Kryzys irlandzki został nazwany 



6 

 

przez prezesa Banku Centralnego Irlandii, jako „jeden z najbardziej kosztownych kryzysów 
gospodarczych w historii”.  

Irlandia po kryzysie spowodowanym bańką internetową, jaki miał miejsce w 2001-2002 r. 
zdecydowała się na zmianę sposobu prowadzenia polityki wzrostu gospodarczego. Do tej 
pory opierał się on na eksporcie, lecz rząd zdecydował się na prowadzenie polityki wzrostu 
gospodarczego opartego na budownictwie i konsumpcji wewnętrznej napędzanej przez tani 
kredyt. Liczba udzielanych pożyczek przez irlandzkie instytucje kredytowe wzrosła z 10% PKB 
w 2003 r. do 41% w 2005 r. Łatwość w pozyskiwaniu taniego pieniądza wynikała z 
nieprecyzyjnych regulacji prawnych, a także konkurencji pomiędzy bankami. Jednak w 2007 
r. skończyły się czasy długotrwałego wzrostu gospodarczego i niskiego bezrobocia. Pojawił 
się kryzys i to właściwie aż na trzech płaszczyznach. Kryzys finansowy spowodowany 
załamaniem się systemu bankowego, kryzys fiskalny wywołany przez szybko poszerzającą się 
dziurę pomiędzy bieżącymi wydatkami a dochodami oraz kryzys konkurencyjności.  

Załamanie Grecji było efektem kryzysu fiskalnego wywołanego przez zbyt wysokie wydatki 
rządowe. W Hiszpanii natomiast kryzys fiskalny jedynie zaostrzył już istniejący kryzys 
bankowy. W dzisiejszych gospodarkach, kryzysy fiskalne i bankowe są najczęściej powiązane, 
ponieważ sektor bankowy i państwo również często działają wspólnie. Banki skupują dług 
publiczny wspomagając państwo, podczas gdy rządy dają gwarancje na zobowiązania 
banków. Kiedy jedno z ogniw jest osłabione to automatycznie ma to wpływ na to drugie. 

Pakt Stabilności i Wzrostu włączony do Traktatu Amsterdamskiego miał za zadanie wzmocnić 
postanowienia zapisane w Traktacie o Unii Europejskiej (TUE), a dotyczące przestrzegania 
przez państwa wielkości deficytu budżetowego (nie większy niż 3% PKB) oraz długu 
publicznego (nie większy niż 60% PKB), poprzez wprowadzenie procedur sprawozdawczych 
oraz procedury nadmiernego deficytu. Pakt stanowił próbę załagodzenia rozbieżności 
pomiędzy polityką monetarną, oficjalnie prowadzona przez Europejski Bank Centralny a 
polityką gospodarczą i fiskalną, która pozostała w gestii rządów krajowych państw 
członkowskich ze wszystkimi preferencjami i zasadami. Jednak kryzys finansowy zburzył cały 
ten ład, który był budowany od dłuższego czasu, lecz opierał się na złych założeniach. Otóż, w 
dłuższej perspektywie czasowej niemożliwym było pozostawienie tych dwóch obszarów 
gospodarczych w odrębnych ośrodkach władzy. Ponadto, wiarygodność całego systemu 
dotyczącego przestrzegania wielkości deficytu i długu publicznego została podważona jeszcze 
przed wybuchem kryzysu. W 2002 r. Niemcy i Francja przekroczyły stawiane kryteria, a co 
więcej użyły swojej siły politycznej i znaczenia, aby uniknąć zakładanych kar. Takie 
postępowanie dało przyzwolenie innym państwom członkowskim, jak np. Grecji na 
nieprzestrzeganie założonych kryteriów oraz uświadomiło, że nie powinny obawiać się 
procedury nadmiernego deficytu, która miała za zadanie nakładać kary na 
niesubordynowane państwa, lecz w rzeczywistości bez jakichkolwiek wysiłków można było 
jej uniknąć [Wood, 2012, s. 33].  

Kryzys zadłużenia Unii Gospodarczo-Walutowej i niebezpieczeństwo częściowej dezintegracji 
strefy euro sprawiły, że zaczęto się zastanawiać nad przyczynami i brakującymi elementami 
integracji europejskiej, które doprowadziły do problemów gospodarczych zarówno w 
państwach będących w znakomitej kondycji ekonomicznej, jak i tych nieprzestrzegających 
obowiązujących zasad funkcjonowania. Jednym z czynników, które miały wpływ na wybuch 
kryzysu finansowego, była rola i stan integracji fiskalnej w szczególności w odniesieniu do 
wspólnego obszaru walutowego. Zdaniem wielu ekonomistów większa integracja fiskalna 
oznacza większy federalizm polityczny na poziomie europejskim, a szczególnie mowa tutaj o 
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wymiarze instytucjonalnym i zwiększeniu roli Parlamentu Europejskiego, ponieważ biorąc 
pod uwagę aspekt historyczny, polityka fiskalna była w gestii suwerennych narodów i 
rządzących [Dąbrowski, 2013, s. 6]. Mówiąc o przyczynach obecnego kryzysu, zwolennicy 
wspólnej waluty twierdzą, że należy zwiększyć integrację polityczną albo przynajmniej 
wzmocnić rządy gospodarcze [De Grauwe, 2006, s. 3-10]. Natomiast osoby sceptycznie 
nastawione do istnienia unii walutowej wątpią czy jakiekolwiek rozwiązania wspólne, 
ponadnarodowe będą kiedykolwiek możliwe w Europie zdominowanej przez tradycję i 
suwerenne państwa narodowe.  

Reasumując, pomimo ogólnoświatowych przyczyn załamania gospodarczego, kryzys, który 
ogarnął Europę był głównie spowodowany przez wadliwą konstrukcję strefy euro, co miało 
przełożenie na inne czynniki kryzysogenne. Fakt, że strefa euro w obecnym kształcie nie 
spełnia warunków optymalnego obszaru walutowego  i nie jest odporna na szoki 
asymetryczne pogłębił załamanie na rynku europejskim. Co więcej, nieodpowiedzialna i 
niekontrolowana przez żaden ponadnarodowy organ polityka fiskalna państw członkowskie 
doprowadziła do powstania ogromnych deficytów budżetowych i długów publicznych. 
Wysokie deficyty na rachunkach bieżących Grecji, Portugalii i Hiszpanii powinny zostać 
zauważone jako symptomy pojawiającej się, niepokojącej sytuacji, którą należało w jak 
najszybszym czasie rozwiązać poprzez zastosowanie odpowiedniej polityki 
makroekonomicznej skłaniającej państwa do większych oszczędności. Również trudności w 
sektorze bankowym niektórych państw członkowskich doprowadziły je na skraj bankructwa. 
W Irlandii nadmierna kreacja kredytów powodowana przez irlandzkie banki była 
dostrzegalna na rynkach nieruchomości i również w odpowiednim czasie można było podjąć 
działania regulacyjne lub zmierzające do zahamowania akcji kredytowej.  Kryzys unaocznił 
więc niestabilność obecnie funkcjonującej unii monetarnej i konieczność stworzenia filaru 
fiskalnego czy bankowego.              

     

Projekt instytucjonalny: modyfikacje w reakcji na kryzys  

Pakt Stabilności i Wzrostu miał za zadanie doprecyzować postanowienia traktatowe, zgodnie 
z którymi państwa członkowskie miały obowiązek nie dopuszczać do deficytów budżetu 
państwa przekraczających 3% PKB (kryterium budżetowe) oraz długu publicznego powyżej 
60% PKB (kryterium fiskalne). Wprowadził on także kary za nieprzestrzeganie dyscypliny 
fiskalnej. Zgodnie z jego postanowieniami minimalna wysokość kary wynosi 0,2% PKB kraju 
członkowskiego, przy czym każdy wzrost deficytu o 1% powyżej ustalonego pułapu 3% PKB 
powoduje wzrost kary o 0,1%. Jednak maksymalna wysokość nie może przekroczyć 0,5% PKB 
danego kraju.  

Przyjęte rozwiązanie ma wiele słabości. Jedną z nich jest to, że dopóki państwo nie 
przekroczy deficytu na poziomie 3% PKB, to nie podlega żadnym ograniczeniom dotyczącym 
kształtowania polityki budżetowej, pomimo że formalnie powinno dążyć do zachowania 
średniookresowej równowagi w budżecie.1 Co więcej, żaden przepis nie mobilizuje do 

                                                 
1 Zgodnie z zapisami Traktatu z Maastricht (art. 104, później art. Skonsolidowanej wersji Traktatu lizbońskiego) państwa 
miały obowiązek utrzymywać deficyt sektora finansów publicznych i dług publiczny poniżej „wartości odniesienia” – na 
poziomie takim, jak w kryteriach z Maastricht. Pakt Stabilności i Wzrostu precyzował i uzupełniał postanowienia traktatowe. 
Zgodnie z nimi, państwa członkowskie UE powinny dążyć do utrzymania w średnim (kilkuletnim) okresie zrównoważonych 
lub dodatnich sald finansów publicznych i zasadniczo nie mogą dopuszczać do powstania deficytów przekraczających 3% 
PKB.    
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utrzymywania równowagi lub wypracowania nadwyżki budżetowej w okresie wysokiej 
koniunktury. Tak więc, jeśli przy wysokiej koniunkturze w kraju występuje deficyt, to 
zapewne podczas spadku koniunktury wzrośnie on do niedopuszczalnego poziomu.2 W takiej 
sytuacji Komisja Europejska jest zobligowana do wszczęcia procedury nadmiernego deficytu. 
Jednak podejmowanie decyzji dotyczących nałożenia kar ma charakter uznaniowy i 
najczęściej dochodzi do nacisków politycznych ze strony niezdyscyplinowanych państw, co 
najczęściej powoduje, że wnioski o nałożenie sankcji są odrzucane.  

Wybuch kryzysu i pogarszająca się sytuacja państw członkowskich, zmusiły przywódców 
europejskich do wypracowania nowych rozwiązań pomocowych. Pierwszy program 
ratunkowy został skierowany do Grecji, lecz spotkał się z brakiem akceptacji ze strony 
społecznej i niechęcią do jakichkolwiek zmian. Przerośnięta biurokracja, która wymagała 
reform nie godziła się na podjęcie działań naprawczych. Z czasem coraz więcej państw, ze 
względu na niepokojącą sytuację, musiało zostać objętych programami pomocowymi. W 
efekcie zaczęto zastanawiać się czy nie warto podjąć decyzji o wprowadzeniu nowych 
rozwiązań instytucjonalnych czy dotyczących polityki gospodarczej eurostrefy. 
Uświadomiono sobie, że problemy gospodarcze eurostrefy wynikają nie tylko z 
nieodpowiedzialnych decyzji państw członkowskich, ale także z ułomności projektu 
instytucjonalnego unii monetarnej. Podjęto decyzje o wprowadzeniu niezbędnych zmian i 
regulacji.  

Dokumentem przyjętym w celu ratowania beznadziejnej już sytuacji państw UE był tzw. 
Sześciopak, czyli zbiór sześciu aktów prawnych, który traktował o zasadach tworzenia 
budżetów krajowych, o tempie wzrostu wydatków krajowych oraz wymaganym tempie 
redukcji deficytu.3 Komisja Europejska zyskała prawo do bardziej wzmożonej kontroli nad 
finansami publicznymi i wskaźnikami makroekonomicznymi gospodarek krajów 
członkowskich UE. Szerszy nadzór makroekonomiczny miał dotyczyć nie tylko stanu finansów 
publicznych (deficyt i dług publiczny), ale także innych wymiarów nierównowag, jak np. tych 
na rachunku obrotów bieżących czy zmiany konkurencyjności związanej ze zmianami cen i 
produktywnością. Najczęściej luźna polityka fiskalna, której efektem jest deficyt budżetowy 
oraz dług publiczny skutkuje także deficytem na rachunku obrotów bieżących, są to tzw. 
deficyty bliźniacze. To między innymi one doprowadziły Grecję na skraj bankructwa.  

Zalecenia zapisane w Sześciopaku miały na celu wzmocnić dyscyplinę fiskalną w krajach 
członkowskich. Mimo surowo brzmiących zapowiedzi, nie przyniosły one oczekiwanych 
skutków i skorygowały jedynie część niedoskonałości. Analitycy, dziennikarze i politycy dość 
głośno komentowali przyjęte dokumenty oceniając je jako próbę ograniczenia suwerenności 
polityki fiskalnej państw członkowskich, a rynki finansowe właściwie nie zareagowały na 
Sześciopak. Trudno było bowiem znaleźć analizę skutków przeprowadzonych reform w 
jakimkolwiek dzienniku gospodarczym w Europie. Prawdopodobnie było to efektem braku 
zaufania do decyzji podejmowanych przez polityków, ale także przekonania, że wszystkie 
rygorystyczne zapowiedzi najczęściej albo nie są egzekwowane, albo nie są skuteczne 
[Winiecki, 2013, s. 16]. Ponadto, mimo wprowadzenia Sześciopaku, nadal nie podjęto 

                                                 
2
 Taka sytuacja miała miejsce w Niemczech, które były inicjatorem Paktu Stabilności i Wzrostu. Wspólna waluta  została 

przyjęta podczas wysokiej koniunktury i przy deficycie 3% PKB. W chwili słabnięcia koniunktury deficyt przekroczył 
dopuszczalny próg. Wszczęto procedurę nadmiernego deficytu, lecz ECOFIN zdecydował o nienakładaniu sankcji, co było 
sygnałem, że przyjęte zasady mogą być lekceważone.    
3
 Sześciopak wszedł w życie 13 grudnia 2011 r. Aktami wchodzącymi w skład sześciopaku są: Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011 z dnia 16 listopada 2011; Rozporządzenie 

Rady (UE) nr 1177/2011 z dnia 8 listopada 2011 r.; Dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r.  
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stanowczych decyzji dotyczących tego, że kary mają charakter pieniężny, a w czasach 
prosperity należy generować nadwyżki. Udoskonalenia wymaga także sprawozdawczość 
finansowa, o czym świadczą przypadki fałszowania danych przez Grecję [Calmfors, 2012, s. 
10].  

Kilka miesięcy później zdecydowano na wprowadzenie kolejnych wymogów w postaci tzw. 
Dwupaku. Jego celem było zrównoważenie oszczędności oraz wzrostu gospodarczego, a 
także nadzór nad budżetami państw eurostrefy. Podjęte działania miały zapobiec 
powstawaniu deficytów budżetowych i tym samym kolejnemu kryzysowi. 

W marcu 2012 r. został podpisany Traktat o stabilności, zarządzaniu i koordynacji4, potocznie 
nazywanym paktem fiskalnym, a wszedł w życie w styczniu 2013 r. Traktat został podpisany 
przez 25 państw członkowskich UE, z wyjątkiem Czech oraz Wielkiej Brytanii. Stanowił on 
zaostrzenie przepisów zawartych w Pakcie Stabilności i Wzrostu. Przewidywał on tzw. złotą 
regułę, czyli zasadę według której roczny deficyt strukturalny nie może przekroczyć 0,5% 
nominalnego PKB. Komisja Europejska uzyskała prawo do kontrolowania nowych zasad 
fiskalnych, które miały zostać wdrożone do prawa narodowego. Natomiast Trybunał 
Sprawiedliwości zyskał uprawnienia do nakładania kar finansowych na państwa, które nie 
wdrożą zasady wydatkowej. Powyższe zapisy paktu fiskalnego były i są jak najbardziej 
zasadne. Uzupełnieniem ram nadzoru finansowego miał być Europejski Mechanizm 
Stabilności wyposażony we własne środki, który miął możliwość udzielania pomocy krajom 
znajdującym się w złej kondycji finansowej, lecz co ważne jedynie tym, które podpisały pakt 
fiskalny. Mechanizm nie może udzielać pomocy bezpośrednio bankom, ani nie ma licencji 
bankowej, czyli możliwości pożyczania w EBC. Należy zauważyć, że o ile zawarte w nim 
rygory dotyczące prowadzenia polityki fiskalnej są jak najbardziej zasadne i niezbędne, aby 
zapobiec kolejnym załamaniom w strefie euro, to ich przestrzeganie przez rządy państw 
członkowskich oznacza utratę znacznej autonomii na rzecz Komisji Europejskiej. Należy 
obserwować czy politycy będą chętni do tego typu poświęceń, gdyż na pewno nie będą to 
decyzje popularne politycznie.           

Brak dyscypliny fiskalnej - źródłem kryzysu? 

Tabela 1. przedstawia liczbę lat, w których poszczególne państwa posiadały dług publiczny 
wyższy niż przyjęty w Pakcie w latach 2002-2007, czyli przed wybuchem kryzysu w Europie. 
Widoczna jest wielkość długu publicznego w poszczególnych latach oraz jego przeciętną 
wysokość dla okresu przed wybuchem kryzysu (lata 2002-2007) oraz po ujawnieniu się 
kryzysu w Europie (lata 2008-2011), a także liczbę lat, w których dług publiczny przekraczał 
kryterium zawarte w Pakcie Stabilności i Wzrostu (licznik to długość rozpatrywanego okresu). 
Dziesięć państw właściwie przez cały badany okres odznaczało się długiem publicznym 
wyższym niż 60% PKB, natomiast pozostałe 17 w ogóle nie miało problemów z utrzymaniem 
wskaźnika. Jednak w niniejszym opracowaniu skupiamy się głównie na dwóch państwach 
Grecji i Irlandii. W analizowanym okresie Grecja przez wszystkie lata utrzymywała dług 
publiczny zdecydowanie wyższy niż 60% PKB i co ciekawe przystąpiła do unii monetarnej, 
mimo że nie spełniała kryterium konwergencji.5 Natomiast Irlandia w latach 2002-07 miała 

                                                 
4
 http://european-council.europa.eu/media/639256/16_-_tscg.pl.12.pdf 

5
 Grecja przystępując do strefy euro nie spełniała kryteriów konwergencji, lecz dzięki odpowiednio prowadzonej polityce 

władz oraz wręcz zatajeniu stanu finansów publicznych, za przyzwoleniem władz UE, dołączyła do strefy. Informacje 
podawane do wiadomości publicznej mówiły o zaledwie 3,7% deficycie budżetowym, natomiast faktycznie kształtował się 
on na poziomie 13,6 % PKB. Co ciekawe, Grecja przystępując do wspólnego obszaru walutowego posiadała inflację na 
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dług publiczny na poziomie niecałych 30% PKB i tym samym była państwem godnym do 
naśladowania jako wzór stabilności finansowej. Dopiero po ujawnieniu się kryzysu w Europie, 
od 2008 r. w Irlandii dług publiczny jako % PKB wzrósł do poziomu 44,5%, a w 2011 r. wynosił 
już 106,4%. W przeciągu czterech lat nastąpił wzrost aż o ponad 60%. Natomiast w Grecji w 
tym samym czasie wzrósł on o ok. 57%. W kolejnym okresie, czyli w latach 2008-11 oba 
państwa nie spełniały kryteriów zawartych w Pakcie Stabilizacji i Rozwoju.      

W przypadku drugiego kryterium, a więc deficytu budżetowego sytuacja Irlandii oraz Grecji 
przedstawia się niemal identycznie jak w przypadku długu publicznego (Tabela 1). To Grecja 
była państwem, w którym kryzys finansowy był do przewidzenia, natomiast dane Irlandii były 
wręcz wzorowe. Warto zwrócić uwagę, na średnią wysokość deficytu budżetowego w 
okresie przed kryzysem (lata 2002-07), kiedy wynosił on dla Irlandii 0,9% PK, a dla Grecji 
przekraczał już dopuszczalną normę, zgodną z Paktem Stabilności i Wzrostu o 2%. W 
kolejnych latach 2008-11, średni deficyt budżetowy Irlandii wynosił -16,4% PKB, a więc miął 
miejsce wzrost aż o 15,5% w ciągu zaledwie 4 lat, a w Grecji wzrósł do -11,4%, czyli wzrost o 
6,4%. Skutki kryzysu były o wiele bardziej szkodliwe dla gospodarki irlandzkiej, ponieważ jej 
wskaźniki ekonomiczne pogorszyły się zdecydowanie bardziej niż wskaźniki greckie, które od 
wielu lat były niezadowalające. Powstaje pytanie dlaczego oba państwa o zupełnie 
odmiennych wynikach ekonomicznych zostały tak samo dotkliwie dotknięte przez kryzys. Czy 
przyczyna załamania finansowego była taka sama? 

Mamy więc do czynienia z dwoma przyczynami kryzysu. Pierwsza to stosunkowo niewielkie 
zadłużenie w latach 2002-07, a następnie eksplozja w latach 2008-11 w Irlandii oraz druga – 
w Grecji, gdzie dług na bardzo wysokim poziomie utrzymywał się przez wszystkie lata, a po 
2008 r. pojawiły się ogromne kłopoty z jego finansowaniem.  

Tabela 1: Dług publiczny jako % PKB krajów UE w latach 2002-2011 oraz liczba lat, w których przekroczone 
zostało kryterium zawarte w Pakcie Stabilności i Wzrostu. 

kraje/lata 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 średnia 
wysokość 

długu 
publicznego 

liczba lat z 
długiem 

powyżej 60% 
PKB w latach 

2002 
-07 

2008 
-11 

2002
-07 

2008
-11 

UE (27 
krajów) 

60,5 62 62,4 62,8 61,6 59 62,3 74,6 80 82,5 61,4 74,9 5/6 4/4 

Belgia 103,4 98,4 94 92 88 84 89,2 95,7 95,5 97,8 93,3 94,6 6/6 4/4 

Bułgaria 52,4 44,4 37 27,5 21,6 17,2 13,7 14,6 16,2 16,3 33,4 15,2 0/6 0/4 

Czechy 27,1 28,6 28,9 28,4 28,3 27,9 28,7 34,2 37,8 40,8 28,2 35,4 0/6 0/4 

Dania 49,5 47,2 45,1 37,8 32,1 27,1 33,4 40,7 42,7 46,4 39,8 40,8 0/6 0/4 

Niemcy 60,7 64,4 66,2 68,5 68 65,2 66,8 74,5 82,4 80,4 65,5 76,0 6/6 4/4 

Estonia 5,7 5,6 5 4,6 4,4 3,7 4,5 7,2 6,7 6,2 4,8 6,2 0/6 0/4 

Irlandia 32 30,7 29,5 27,3 24,6 25,1 44,5 64,8 92,1 106,4 28,2 77,0 0/6 3/4 

Grecja 101,7 97,4 98,6 100 106,1 107,4 112,9 129,7 148,3 170,3 101,9 140,3 6/6 4/4 

Hiszpania 52,6 48,8 46,3 43,2 39,7 36,3 40,2 53,9 61,5 69,3 44,5 56,2 0/6 2/4 

Francja 58,8 62,9 64,9 66,4 63,7 64,2 68,2 79,2 82,4 85,8 63,5 78,9 5/6 4/4 

Włochy 105,4 104,1 103,7 105,7 106,3 103,3 106,1 116,4 119,3 120,8 104,8 115,7 6/6 4/4 

                                                                                                                                                         
poziomie wyższym dla średniej państw unii monetarnej w związku z czym przez następne kilka lat stopy procentowe w 
Grecji były ujemne. [Karnowski, 2006, s. 224] 
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Cypr 65,1 69,7 70,9 69,4 64,7 58,8 48,9 58,5 61,3 71,1 66,4 60,0 5/6 2/4 

Łotwa 13,6 14,7 15 12,5 10,7 9 19,8 36,9 44,4 41,9 12,6 35,8 0/6 0/4 

Litwa 22,2 21 19,3 18,3 17,9 16,8 15,5 29,3 37,9 38,5 19,3 30,3 0/6 0/4 

Luksemburg 6,3 6,1 6,3 6,1 6,7 6,7 14,4 15,3 19,2 18,3 6,4 16,8 0/6 0/4 

Węgry 55,9 58,6 59,5 61,7 65,9 67 73 79,8 81,8 81,4 61,4 79,0 3/6 4/4 

Malta 57,9 66 69,8 68 62,5 60,7 60,9 66,4 67,4 70,3 64,2 66,3 5/6 4/4 

Holandia 50,5 52 52,4 51,8 47,4 45,3 58,5 60,8 63,1 65,5 49,9 62,0 0/6 3/4 

Austria 66,2 65,3 64,7 64,2 62,3 60,2 63,8 69,2 72 72,5 63,8 69,4 6/6 4/4 

Polska 42,2 47,1 45,7 47,1 47,7 45 47,1 50,9 54,8 56,2 45,8 52,3 0/6 0/4 

Portugalia 56,8 59,4 61,9 67,7 69,4 68,4 71,7 83,7 94 108,3 63,9 89,4 4/6 4/4 

Rumunia 24,9 21,5 18,7 15,8 12,4 12,8 13,4 23,6 30,5 34,7 17,7 25,6 0/6 0/4 

Słowenia 27,8 27,2 27,3 26,7 26,4 23,1 22 35 38,6 46,9 26,4 35,6 0/6 0/4 

Słowacja 43,4 42,4 41,5 34,2 30,5 29,6 27,9 35,6 41 43,3 36,9 37,0 0/6 0/4 

Finlandia 41,5 44,5 44,4 41,7 39,6 35,2 33,9 43,5 48,6 49 41,2 43,8 0/6 0/4 

Szwecja 52,5 51,7 50,3 50,4 45,3 40,2 38,8 42,6 39,4 38,4 48,4 39,8 0/6 0/4 

Wlk. Brytania 37,7 39,1 41 42,2 43,3 44,2 52,7 67,8 79,4 85,5 41,3 71,4 0/6 3/4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 3.07.2013 r. 

Sytuacja w Grecji od momentu przystąpienia do strefy euro nie była zbyt optymistyczna. Po 
przyjęciu wspólnej waluty, ze względu na niski poziom stóp procentowych, odnotowano 
spadek poziomu oszczędności krajowych. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza zmniejszyła 
atrakcyjność tego państwa dla inwestorów. Dodatkowo kapitał pożyczany przez rząd grecki 
na rynkach zagranicznych zamiast wpłynąć na zwiększenie dynamiki eksportu, który mógłby 
w przyszłości sfinansować spłatę zadłużenia, przeznaczany był na bieżącą konsumpcję i to 
zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Największe wydatki miały miejsce w 
sektorze rządowym i samorządowym, gdzie zdecydowana większość oszczędności była 
rozdysponowywana w postaci transferów socjalnych, które oczywiście w żaden sposób nie 
wpływały pozytywnie na wzrost gospodarczy. Wręcz odwrotnie, doprowadziły do 
pobudzenia konsumpcji w sektorze prywatnym, a w efekcie wzrostu cen.    

Kryzys w Grecji wynikał z ekspansywnej polityki fiskalnej i skłonności do życia ponad stan. 
Oprócz tego, jest on także po części efektem wad konstrukcyjnych strefy euro.6 Wydatki 
niemające pokrycia w dochodach skutkowały narastającym deficytem. Takie działania 
musiały być wspierane polityką wyższych stóp procentowych w celu przyciągnięcia 
zagranicznych inwestorów, którzy kredytowaliby grecki dług. Z czasem jednak obsługa długu 
stawała się nie do udźwignięcia, a co gorsze napływ kapitału wywoływał wzrost cen i spadek 
konkurencyjności produkowanych dóbr, a w konsekwencji gorsze wyniku na rachunku 
obrotów bieżących [Götz, 2012, s. 73]. Wzrastające ryzyko niewypłacalności gospodarki 
greckiej doprowadziło do poważnych problemów z płynnością systemu bankowego w Grecji i 
w konsekwencji pogorszenia jej sytuacji kapitałowej. 

Tabela 2: Deficyt budżetowy jako % PKB krajów UE w latach 2002-2011 oraz liczba lat, w których 
przekroczone zostało kryterium zawarte w Pakcie Stabilności i Wzrostu. 

                                                 
6
 Kreatywność w ministerstwach finansów przed kryzysem, objawiająca się m. in. stosowaniem różnych metod 

księgowania, zakamuflowanym zaciąganiem pożyczek, fałszowaniem statystyk, sekurytyzacją czy operowanie 
swapami walutowymi, przyczyniła się do problemów finansowych w wielu krajach [Irwin, 2009, s.12-13].  
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kraje/lata 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 średnia 
wysokość 
deficytu 

budżetowego 

liczba lat z 
deficytem 

powyżej 3% 
PKB w latach 

2002 
-07 

2008 
-11 

2002 
-07 

2008 
-11 

UE (27 
krajów) 

-2,6 -3,2 -2,9 -2,5 -1,5 -0,9 -2,4 -6,9 -6,5 -4,4 -1,9 -5,1 1/6 3/4 

strefa euro -2,6 -3,1 -2,9 -2,5 -1,3 -0,7 -2,1 -6,4 -6,2 -4,2 -1,9 -4,7 1/6 3/4 

Belgia -0,1 -0,1 -0,1 -2,5 0,4 -0,1 -1 -5,6 -3,8 -3,7 -0,4 -3,5 0/6 3/4 

Bułgaria -1,2 -0,4 1,9 1 1,9 1,2 1,7 -4,3 -3,1 -2 0,6 -1,9 0/6 2/4 

Czechy -6,5 -6,7 -2,8 -3,2 -2,4 -0,7 -2,2 -5,8 -4,8 -3,3 -3,2 -4,0 2/6 3/4 

Dania 0,4 0,1 2,1 5,2 5,2 4,8 3,2 -2,7 -2,5 -1,8 2,5 -1,0 3/6 1/4 

Niemcy -3,8 -4,2 -3,8 -3,3 -1,6 0,2 -0,1 -3,1 -4,1 -0,8 -2,4 -2,0 4/6 2/4 

Estonia 0,3 1,7 1,6 1,6 2,5 2,4 -2,9 -2 0,2 1,2 1,4 -0,9 0/6 0/4 

Irlandia -0,4 0,4 1,4 1,7 2,9 0,1 -7,4 -13,9 -30,8 -13,4 0,9 -16,4 0/6 4/4 

Grecja -4,8 -5,6 -7,5 -5,2 -5,7 -6,5 -9,8 -15,6 -10,7 -9,5 -5,0 -11,4 6/6 4/4 

Hiszpania -0,2 -0,3 -0,1 1,3 2,4 1,9 -4,5 -11,2 -9,7 -9,4 0,7 -8,7 0/6 4/4 

Francja -3,1 -4,1 -3,6 -2,9 -2,3 -2,7 -3,3 -7,5 -7,1 -5,3 -2,7 -5,8 3/6 4/4 

Włochy -3,1 -3,6 -3,5 -4,4 -3,4 -1,6 -2,7 -5,5 -4,5 -3,8 -2,8 -4,1 5/6 3/4 

Cypr -4,4 -6,6 -4,1 -2,4 -1,2 3,5 0,9 -6,1 -5,3 -6,3 -2,2 -4,2 4/6 3/4 

Łotwa -2,3 -1,6 -1 -0,4 -0,5 -0,4 -4,2 -9,8 -8,1 -3,6 -0,9 -6,4 0/6 4/4 

Litwa -1,9 -1,3 -1,5 -0,5 -0,4 -1 -3,3 -9,4 -7,2 -5,5 -0,9 -6,4 0/6 4/4 

Luksemburg 2,1 0,5 -1,1 0 1,4 3,7 3,2 -0,8 -0,9 -0,2 0,9 0,3 1/6 1/4 

Węgry -9 -7,3 -6,5 -7,9 -9,4 -5,1 -3,7 -4,6 -4,3 4,3 -6,5 -2,1 6/6 4/4 

Malta -5,7 -9 -4,6 -2,9 -2,7 -2,3 -4,6 -3,7 -3,6 -2,8 -3,9 -3,7 3/6 3/4 

Holandia -2,1 -3,1 -1,7 -0,3 0,5 0,2 0,5 -5,6 -5,1 -4,5 -0,9 -3,7 1/6 3/4 

Austria -0,7 -1,5 -4,4 -1,7 -1,5 -0,9 -0,9 -4,1 -4,5 -2,5 -1,5 -3,0 1/6 2/4 

Polska -5 -6,2 -5,4 -4,1 -3,6 -1,9 -3,7 -7,4 -7,9 -5 -3,7 -6,0 5/6 4/4 

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

Rumunia -2 -1,5 -1,2 -1,2 -2,2 -2,9 -5,7 -9 -6,8 -5,6 -1,6 -6,8 0/6 4/4 

Słowenia -2,4 -2,7 -2,3 -1,5 -1,4 0 -1,9 -6,2 -5,9 -6,4 -1,5 -5,1 0/6 3/4 

Słowacja -8,2 -2,8 -2,4 -2,8 -3,2 -1,8 -2,1 -8 -7,7 -5,1 -3,0 -5,7 2/6 3/4 

Finlandia 4,2 2,6 2,5 2,9 4,2 5,3 4,4 -2,5 -2,5 -0,8 3,1 -0,4 3/6 1/4 

Szwecja -1,3 -1 0,6 2,2 2,3 3,6 2,2 -0,7 0,3 0,2 0,9 0,5 1/6 0/4 

Wlk. Brytania -2,1 -3,4 -3,5 -3,4 -2,7 -2,8 -5,1 -11,5 -10,2 -7,8 -2,6 -8,7 3/6 4/4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 3.07.2013 r. 

Grecka gospodarka jeszcze przed kryzysem cechowała się nierównowagą wewnętrzną i 
zewnętrzną. Trudno sugerować, że przegrzanie gospodarki było wyłącznie skutkiem przyjęcia 
euro, ale z kolei taka ekonomiczna „rozrzutność” nie byłaby możliwa bez przystąpienia do 
strefy euro. Po stronie wydatków prywatnych była podsycana przez tzw. łatwy i tani pieniądz 
na jednolitym europejskim rynku finansowym. Z jednej strony wysokie deficyty publiczne nie 
zostały sprowokowane przez przyjęcie euro, ale z drugiej strony obowiązujące w strefie 
reguły, a szczególnie Pakt Stabilności i Wzrostu nie przewidywał procedur zapobiegających 
pojawiającym się deficytom. Skrajny etatyzm, mnożenie przywilejów socjalnych, nieszczelny 
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system podatkowy, rozdmuchana biurokracja oraz brak konkurencji spowodowały 
narastanie kłopotów w Grecji. Jednak to rząd grecki nie podjął w odpowiednim momencie 
działań naprawczych w sferze gospodarczej, które przywróciłyby konkurencyjność 
gospodarki oraz zredukowały narastające nierównowagi. 

Zadłużenie w Grecji nie wynikało bezpośrednio z kryzysu gospodarczego na świecie. On 
jedynie unaocznił i zintensyfikował narastanie greckich problemów gospodarczych. Deficyt 
budżetowy narastał przez kolejne lata, a zbyt wygórowany poziom wydatków oraz brak 
strategii planowania budżetowego wsparty niedostateczną kontrolą ze strony władz 
unijnych, jedynie prowadziły do pogorszenia sytuacji tego państwa [Koczor, 2011, s. 42].   

Poszczególne kraje w różnym stopniu odczuły skutki kryzysu, ale najczęściej największe 
kłopoty miały te, które w okresie przedkryzysowym prężnie się rozwijały, a ich wskaźniki 
gospodarcze były wręcz wzorowe, jak np. Irlandia czy Estonia [Małkiewicz, 2010, s. 101-102]. 
Irlandia była pierwszym krajem strefy euro dotkniętym przez kryzys. Przyczyny narastania 
kryzysu w tym państwie nie były jednak tożsame z tymi, jakie miały miejsce w Grecji. System 
bankowy Irlandii załamał się ze względu na nadmierną ekspozycję na tani kredyt dostępny po 
wprowadzeniu euro [Gillespie, 2012, s. 125-126]. Można stwierdzić, że nie był efektem 
kryzysu w innych częściach świata, lecz został „wyprodukowany” na miejscu. Jego źródeł 
należy szukać w zbyt niskich stopach procentowych, które zachęcały do większych inwestycji, 
obciążonych znacznie wyższym stopniem ryzyka. Ponadto, kapitał na ich sfinansowanie nie 
pochodził ze źródeł krajowych i nie był wynikiem oszczędności, lecz napływał z zagranicy, co 
czyniło go jeszcze bardziej ogólnodostępnym. Doprowadziło to do wzrostu konsumpcji i 
inwestycji, szczególnie w sektorze budowlanym. Irlandzkie władze pozwoliły bankom na 
udzielanie kredytów hipotecznych na szeroką skalę. Większy popyt wywołał wzrost cen i 
płac, który wpłynął na spadek konkurencyjności, a w dalszej kolejności spowodował 
pogorszenie sytuacji w bilansie obrotów bieżących i wzrost deficytu w 2008 r., który to był 
finansowany w głównej mierze ze źródeł zewnętrznych (największy odnotowano w 2010 r. i 
wynosił 16,9% w stosunku do roku poprzedniego - Tabela 2). Dynamiczny wzrost cen 
nieruchomości sprawił, że w dużej mierze PKB Irlandii opierał się głównie na tzw. bańce 
nieruchomości. Długoletni boom na rynku nieruchomości stał się podstawową przyczyną 
irlandzkiego kryzysu bankowego. Mieszkańcy kraju, w którym stopa życiowa najpierw 
wyrównała się, a później nawet przekroczyła średnią unijną, byli pewni, że wzrost wartości 
nieruchomości będzie czymś stałym, a inwestycje w nieruchomości będą najbardziej 
bezpiecznym sposobem na ulokowanie oszczędności [Regling, Watson, 2010, s. 29].  

Odpowiedzialność za kryzys irlandzki w głównej mierze ponoszą kolejne rządy Irlandii, które 
m. in.  poprzez rozmaite subwencje w postaci ulg podatkowych od spłaty kredytów 
hipotecznych oraz inne subsydia na rynku nieruchomości komercyjnych, wspierały wzrost 
bańki nieruchomości, która stała się jednym z głównych czynników wzrostu gospodarczego. 
Rozwijający się sektor budowlany, poprzez podatki, był źródłem finansowania wydatków 
publicznych, co stanowiło dla polityków solidna podstawę do tego, aby lekceważyć 
jakiekolwiek problemy pojawiające się na rynku kredytów bankowych oraz nieruchomości. 
Taka sytuacja doprowadziła do tego, że rząd musiał podjąć decyzję o nacjonalizacji 
niektórych instytucji finansowych i starał się za wszelką cenę utrzymać kontrolę finansową 
nad deficytem budżetowym. Przeprowadził drastyczne cięcia w wydatkach rządowych, co 
doprowadziło do jeszcze większego załamania gospodarki, która wpadła w spiralę 
zadłużenia. 
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Rola EBC oraz FED 

Co ciekawe, nie tylko w niewielkiej Irlandii, ale również w Stanach Zjednoczonych, źródłem 
kryzysu okazała się polityka monetarna, która doprowadziła do bańki na rynku 
nieruchomości. To właśnie silne powiązania finansowe krajów europejskich ze Stanami 
Zjednoczonymi spowodowały dopływ bodźców kryzysowych na stary kontynent. Europejskie 
instytucje finansowe były w posiadaniu tzw. toksycznych aktywów amerykańskich 
partnerów. W wyniku tego europejskie rynki finansowe doznały podobnych perturbacji jak 
to miało miejsce w Stanach Zjednoczonych. Jednak działania europejski instytucji 
finansowych cechowały się większą awersją do ryzyka niż tych za Oceanem.  

Szczególnie istotną rolę w przypadku krajów europejskich odegrał Europejski Bank Centralny 
(EBC). Podstawowym zadaniem banków centralnych jest utrzymanie stabilności cen. 
Natomiast zasadniczym celem polityki pieniężnej prowadzonej przez bank centralny Stanów 
Zjednoczonych (Bank Rezerwy Federalnej – FED) jest również przeciwdziałanie i łagodzenie 
kryzysów gospodarczych [Schiu-Scheng Han, 2007, s. 667-688]. Warto więc porównać 
działania i decyzje podejmowane podczas kryzysu przez EBC oraz FED, ponieważ w obu 
przypadkach stosowano bardzo luźną politykę monetarną, lecz jej konsekwencje widoczne w 
postaci obecnej sytuacji banków są zdecydowanie gorsze dla Europy, gdzie kryzys nadal trwa, 
niż dla Stanów Zjednoczonych. 

Polityka prowadzona przez FED opierała się na obniżaniu stóp procentowych, co sprawiało że 
powszechniejszym i łatwiej dostępnym stawał się tani pieniądz, który zachęcał do 
podejmowania coraz bardziej ryzykownych inwestycji. Tym samym na szeroką skalę 
stosowano tzw. moral hazard, co bezpośrednio prowadziło do niestabilności finansowej. 
Bankierzy zachęceni przez działania banków centralnych, podejmowali ryzyko na szeroką 
skalę wiedząc, że w razie kłopotów zostaną uratowani przez tzw. Greenspan Put, czyli nowe 
zjawisko opisane przez The Economist: Why not take risks if you know that central banks will 
intervene only in falling, not rising, markets?”. Konsekwencjami prowadzenia tak 
nieodpowiedzialnej polityki, w połączeniu z innymi błędami, było obniżenie standardów 
kredytowania. W badaniach ekonomicznych wykazano, że niskie stopy procentowe 
utrzymujące się przez dłuższy okres czasu, prowadzą do obniżenia standardów kredytowych. 
Udowodniono także, że działania FED w Stanach Zjednoczonych, jak i EBC w UE, polegające 
na obniżaniu standardów kredytowych negatywnie wpływały na tempo wzrostu 
gospodarczego Stanów Zjednoczonych i krajów UE [Winiecki, 2013, p. 3].   

Analiza decyzji podejmowanych przez FED w latach 1990-2008, a dotyczących polityki stóp 
procentowych, ujawnia kilka istotnych faktów. Dane zawarte w tabeli (Tabela 3) wskazują, że 
od 2001 roku, FED sukcesywnie rok do roku znacząco obniżał stopy procentowe aż do 
poziomu 1% w latach 2003-04. Kiedy stopy procentowe malały, liczba pozyskiwanych 
kredytów rosła, a kiedy stopy procentowe były coraz wyższe, to tempo pozyskiwania 
pożyczek „śmieciowych” spadało [Cognato, Kamiński, 2009, s. 18].   

Tabela 3: Dynamika zmian we wzroście substandardowych hipotek, opartych na nich derywatyw oraz 
efektywnej stopy procentowej funduszy rezerwy federalnej w latach 1997-2007.  
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Źródło: B. Cognato, B. Kamiński, 2009, Globalization and evolving nature of financial crisis, e-Finanse nr 3. 

 
Można było wyróżnić 5 zazębiających się cykli zmian nominalnych stóp procentowych, które 
wystąpiły w ciągu ostatnich 19 lat w Stanach Zjednoczonych. Trzy z nich miały charakter 
spadkowy, a dwa były cyklami wzrostowymi. Charakterystyczną cechą tych zmian był 
zbliżony okres trwania cykli spadkowych i wzrostowych oraz to, że wzrostowi nominalnych 
stóp procentowych towarzyszył zazwyczaj wzrost stóp realnych. Świadczy to o tym, że 
polityka prowadzona przez FED była wiarygodna dla uczestników rynków finansowych i 
właściwie odbierana.7 Do połowy 2004 roku FED realizował politykę skrajnie taniego 
pieniądza. Jednak w kolejnym okresie FED małymi ruchami (po 25 punktów bazowych) 
konsekwentnie podnosił stopę procentową. W 2006 roku wyniosła ona 5,25%. W taki sposób 
nominalne oprocentowanie funduszy federalnych wzrosło 50-krotnie w ciągu zaledwie 3 lat; 
najniższy poziom w 2003 roku wynosił 1%. Takie wahania nominalnej stopy procentowej nie 
miały precedensu w latach 90. Natomiast realna stopa procentowa wzrosła w latach 2003-
2007 o 3 punkty procentowe. Podobne zmiany miały miejsce w przeszłości, lecz w tamtym 
czasie stan koniunktury gospodarczej nie był aż tak zależny od koniunktury w sektorze 
budowlanym. Systematyczne podwyżki stóp procentowych od 2004 r. sprawiły, że 
zmniejszono oczekiwania podmiotów gospodarczych dotyczące trwającego ożywienia na 
rynku budownictwa mieszkaniowego, ale zarazem spowodowało systematyczny wzrost 
kosztów kredytów hipotecznych. Wycofanie się przez FED z polityki taniego pieniądza 
prowadzonej na początku lat 2000, stało się źródłem szoku dla gospodarki amerykańskiej i 
spowodowało jedno z najgłębszych załamań koniunktury [Bednarczyk, Bukowski, Misala, 
2009, s. 69-70]. Podstawową strategią działania FED wobec oznak pojawiającego się kryzysu 
było dostarczenie gospodarce pieniądza po możliwie najniższym koszcie. W drugiej połowie 
2007 roku FED podjął decyzję o pierwszych obniżkach stóp procentowych, a zatem 
bezpośrednio po ujawnieniu się pierwszych symptomów kryzysu. Kolejne działania 

                                                 
7
 Wpływ polityki stóp procentowych prowadzonej przez władze może być dwojako odbierany przez podmioty 

gospodarcze: w sposób bezpośredni i pośredni. Pierwszy z nich polega na tym, że obniżka stóp może stanowić 
dla podmiotów gospodarczych zachętę do zwiększenia skali prowadzonej działalności. Natomiast w drugim 
przypadku, pośrednim, gdy obniżka stóp procentowych wiąże się z inflacją (spadek realnych stóp 
procentowych), podmioty gospodarcze mogą odczytać decyzję władz jako przejaw niepewności co do 
przyszłych warunków gospodarowania i w związku z tym ograniczają skalę prowadzonej działalności 
gospodarczej [Bednarczyk, Bukowski, Misala, 2009, s. 68].  
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interwencyjne FED podjęte w 2008 roku dotyczyły przyjęcia tzw. Planu Paulsona, który miał 
za zadanie dokapitalizować sektor finansowy na kwotę 700 mld dolarów. Jednak upadek 
kilku banków wywołał poważny kryzys zaufania na rynku międzybankowym. Spadająca 
płynność na tym rynku, a także spadek produkcji i konsumpcji oraz wzrost zadłużenia i 
bezrobocia zainicjowały kolejną obniżkę stóp procentowych. W przeciągu piętnastu miesięcy 
(do grudnia 2008 roku) FED przeprowadził aż 10 obniżek stopy procentowej, doprowadzając 
ją do poziomu 0-0,25%, który był najniższym w historii [Bednarczyk, 2009, s. 70-71].  

Banki centralne w Stanach Zjednoczonych i Europie odcinały się od możliwości 
przeciwdziałania nierównowagom występującym na rynkach kapitałowych i nieruchomości 
twierdząc, że nie są w stanie ocenić, które wzrosty cen są spekulacjami, a które 
uzasadnionymi zmianami sytuacji rynkowej. W przypadku FED, w indeksach wzrostu cen 
właściwie ignorowano lub przypisywano bardzo niskie wagi tym indeksom, które dotyczyły 
cen nieruchomości, nie uwzględniając w ogóle cen papierów wartościowych. Gdy 
następował kryzys na rynkach finansowych, FED obniżał stopy procentowe, by złagodzić jego 
skutki dla gospodarki realnej. Jednak gdy inwestorzy, po wyjściu z sytuacji kryzysowych, 
ponownie napędzali mechanizmy spekulacyjne na wrażliwych rynkach, bank nie podejmował 
decyzji o podwyższeniu stóp procentowych. Tak prowadzona polityka pieniężna dawała 
inwestorom zielone światło do podejmowania ryzykownych decyzji i uprawiania tzw. free 
riding, ponieważ wiedzieli, że od nadmiernych strat uchroni ich reakcja banku centralnego. 
Ponadto, za sprawą polityki prowadzonej przez banki, pieniądz stał się bardzo tani oraz 
niespotykanie dostępny. Niezwykle niskie stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, 
utrzymujące się od 2001 r. zachęcały do podejmowania ryzykownych operacji finansowych, 
co miało nieunikniony wpływ na niestabilność finansową.  

Od momentu pojawienia się pierwszych oznak kryzysu w 2008 roku, EBC drastycznie obniżył 
stopy procentowe (Rysunek 1). Spadek wyniósł aż 3,25% pomiędzy wrześniem 2008 r. a 
majem 2009 r., co było reakcją na załamanie wielu gospodarek europejskich. Od 2010 r. do 
końca 2011 r. nastąpił wzrost stóp procentowych do poziomu przewyższającego 0,5%, lecz 
od 2012 r. wystąpiły kolejne obniżki. W ten sposób EBC podejmując decyzje wzorem FED stał 
się w równym stopniu odpowiedzialny za wzrost podaży taniego pieniądza na rynkach 
światowych. 

Banki europejskie w przeciwieństwie do swoich odpowiedników amerykańskich prowadziły 
w przeszłości bardziej ostrożną i zachowawczą politykę, dzięki czemu przetrwały 
najtrudniejszą fazę kryzysu. Jednak obecnie są w gorszej sytuacji aniżeli banki amerykańskie, 
co jest najprawdopodobniej efektem interwencji EBC oraz narodowych banków centralnych. 
Europejski Bank Centralny w ramach walki z kryzysem sięgał po bardzo różnorodne 
instrumenty, od tradycyjnych jak obniżka stóp procentowych do programów skupu obligacji 
SMP (Securitas Market Programme) czy długoterminowych kredytów udzielanych bankom w 
formie trzyletnich operacji LTRO (Long Term Refinancing Operation). Obniżka stóp 
procentowych z 2012 r. do poziomu 0,75% (Rysunek 2) umożliwiła większy dostęp do tzw. 
luzowania ilościowego, stosowanego w Stanach Zjednoczonych i polegającego na skupie 
obligacji. O ile, decyzja ta mogła teoretycznie zniechęcić do przetrzymywania środków w 
EBC, co było praktyką banków komercyjnych i tym samym odzwierciedlało ryzyko 
normalnych akcji na rynkach finansowych, o tyle nie gwarantowała, że środki zostaną 
faktycznie skierowane na rynek, aby zasilić gospodarkę realną. Co więcej, prezesi EBC 
rozszerzyli próg oceny ratingowej zastawu i rozszerzyli listę zabezpieczeń dla kredytów 
przyznawanych przez banki centralne Eurosystemu. Stanowiło to kolejny krok ułatwiający 
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zasilanie banków komercyjnych. Zastrzyki gotówki oferowane przez EBC bankom strefy euro 
w postaci średniookresowych trzyletnich kredytów – LTRO spowodowały wpuszczenie na 
rynek około 1 biliona euro niskooprocentowanego pieniądza. Jednak o ile w normalnych 
warunkach bank decyduje się na takie pożyczki i nabywając bony skarbowe podejmuje tzw. 
ryzyko zapadalności (maturity risk), czyli używa krótkoterminowych depozytów w celu 
zakupu długoterminowych aktywów, o tyle EBC naraża się na możliwość wystąpienia 
niewypłacalności dłużnika, czyli tzw. ryzyko kredytowe. Należy zauważyć, że suma bilansowa 
EBC sięga już ok. 30% PKB strefy euro (ok. 3 bilionów euro), a w przypadku Stanów 
Zjednoczonych wynosi ona 20% PKB USA.  

Rysunek 2: Stopy procentowe EBC w latach 1999-2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ECB Statistical Data Warehouse, 23.07.2013   

Próbując uczynić wszystko, co jest niezbędne w celu ratowania strefy euro – zgodnie ze 
słowami prezesa EBC Mario Draghiego – EBC stymulował pokusę nadużyć (moral hazard), 
oferując środki finansowe za 1%, co umożliwiało angażowanie się w przedsięwzięcia 
ryzykowne, ale za to oferujące szybkie zyski. Operacje LTRO czy pomoc z Europejskiego 
Mechanizmu Stabilizacyjnego – EMS (funduszu posiadającego ponad 450 mld euro, który 
mógł udzielać pożyczek krajom zadłużonym) powodowały dalsze nawarstwianie się kłopotów 
w strefie euro. Tworzyła się dwupoziomowa unia, podzielona na kraje kluczowe i pozostałe, 
które nie zgadzają się na większą integrację fiskalną. Wielka Brytania, a następnie Czechy nie 
zdecydowały się na podpisanie paktu fiskalnego, tym samym nie uległy jak to nazywa I. 
Berend „polityce strachu” prowadzonej przez UE, a mającej na celu zapobiec bankructwom 
kolejnych państw. Jego zdaniem polityka ta poprzez ściślejszą integrację, tworzenie 
ponadnarodowych instytucji kontrolujących finanse państw członkowskich tworzy podstawę 
do unifikacji fiskalnej, która godzi w suwerenność narodową [Berend, 2013, s. 130-131]. 
Przyznanie EMS (Europejski Mechanizm Stabilizacyjny) licencji bankowej, czyli umożliwienie 
finansowania w EBC, aby mógł zajmować się zarządzaniem kryzysowym i pomnażać swoje 
zasoby, byłoby najlepszym rozwiązaniem. W takiej sytuacji EBC pełniłby jedynie swoją 
tradycyjną rolę utrzymywania stabilności pieniądza.          
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Działania podjęte przez EBC w celu ratowania krajów dotkniętych kryzysem, szczególnie 
analizowanych w niniejszym opracowaniu - Irlandii i Grecji - przedstawia poniższy rysunek 
(Rysunek 3). 

 

Rysunek 3: Powstawanie pętli banki-rząd i ich wzmacnianie poprzez instrumenty przeciwdziałania kryzysowi 

 

Źródło: M. Götz, Kryzys i przyszłość strefy euro, Wyd. Difin, Warszawa 2012, s. 108             

Głównymi, wewnętrznymi czynnikami, które wywołują kryzys zadłużenia w danym państwie 
są: bardzo ekspansywna polityka gospodarcza (powodująca wysoki deficyt budżetowy, 
prowadzący do wzrostu poziomu długu publicznego w stosunku do PKB) oraz kryzys 
bankowy, który również wpływa na wzrost długu publicznego wywołanego albo kosztami 
związanymi z ratowaniem banków, ale w większym stopniu występującą recesją. Jednak 
kryzys zadłużenia może także wynikać z zewnętrznych szoków ekonomicznych, jak np. 
globalny kryzys finansowy czy gwałtowne pogorszenie terms of trade danego kraju. 
Jednakże, wpływ tego typu szoków można przedstawić w ten oto sposób: im silniejsze i 
większe luki gospodarcze danego państwa, tym bardziej niezrównoważona pozycja fiskalna 
przejawiająca się np. nadmiernym zadłużeniem prywatnym. To powiązanie pomiędzy 
wpływem szoku zewnętrznego, a słabościami gospodarczymi danego kraju zostało 
zauważone podczas ostatniego globalnego kryzysu gospodarczego. Grecja, Węgry, Irlandia i 
Wielka Brytania są przykładami państw, w których występował kryzys zadłużenia wywołany 
ekspansywną polityką fiskalną, podczas gdy w Hiszpanii, krajach bałtyckich oraz ponownie 
Irlandii i Wielkiej Brytanii ujawniły się problemy z bańką spekulacyjną na rynku 
mieszkaniowym [Balcerowicz, 2010, s. 6].       

Kraje, takie jak np. Irlandia, które trzymały pod kontrolą finanse publiczne popadły w takie 
same kłopoty jak kraje „rozpuszczone” – np. Grecja. W Grecji przyczyną kryzysu były zbyt 
wysokie wydatki publiczne, które przewyższały dochody, co powodowało wzrost 
oprocentowania (obligacje) i sprzyjało napływowi kapitału z zagranicy (zaciągano pożyczki na 
rynkach międzynarodowych).  W Irlandii natomiast niskie stopy procentowe i duża 
dostępność kapitału z zagranicy spowodowały boom na rynku nieruchomości (Rysunek 4) 
oraz ekspansję kredytów komercyjnych. Ceny nieruchomości w Irlandii przed wybuchem 
kryzysu wzrosły od 2005 r. do 2008 r. o ok. 30%, a następnie drastycznie spadły w dół o 
ponad 60%. Obie, różne przyczyny kryzysu wpłynęły na narastanie nierównowag w strefie 
euro. 

Unia Europejska potrzebuje jak wynika z Rysunku 3. ustanowienia nowego ładu, który 
pozwoliłby na wyrwanie się z pętli współzależności banków i finansów publicznych, a 
zapobiegałby narastaniu nierównowag i przez to utrzymywał względną stabilność w strefie 
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euro. Pewne rozwiązania w tej kwestii wprowadza Sześciopak oraz pakt fiskalny z 2012 r. 
Zawarte w nich zasady i procedury mogłyby bardziej zdyscyplinować politykę fiskalną, lecz 
jedynie w sytuacji, gdyby były one konsekwentnie stosowane. Sytuacja w jakiej obecnie 
funkcjonuje eurostrefa, czyli ograniczonego mandatu EBC jest nie do utrzymania. 
Nieuniknionym jest podjęcie decyzji o tym, aby EBC pełnił funkcję pożyczkodawcy ostatniej 
instancji. Jednak takie działania pozwoliłyby jedynie na przezwyciężenie obecnego kryzysu, 
ale jeżeli mowa o dalszym stabilnym funkcjonowaniu strefy euro, to bezwzględnie należy 
podjąć decyzje o powstaniu nowych struktur jak np. unii bankowej czy fiskalnej [Zaleska, 
2013, s. 16]. Koncepcja unii bankowej polegałaby na wyodrębnieniu trzech zazębiających się 
elementów: europejskiego nadzoru bankowego, systemu gwarantowania depozytów, aby 
zapewnić oszczędzających, że euro w banku w Hiszpanii czy we Włoszech jest tak samo 
bezpieczne jak to w banku niemieckim czy francuskim oraz mechanizmu uporządkowanej 
likwidacji banków (resolution fund). Lecz na wprowadzenie w życie tego projektu trzeba 
będzie poczekać wiele lat, gdyż musi on zyskać akceptację państw członkowskich, co patrząc 
na doświadczenia tworzenia unii walutowej, może potrwać nawet kilkadziesiąt lat.     

Rysunek 4: Indeks cen nieruchomości w Irlandii w latach 2005-2012 (styczeń 2005=100) 

 

Źródło: http://www.irelandstat.gov.ie, 12.12.2013 

Pomimo wielu podobieństw pomiędzy działaniami podejmowanymi przez FED oraz EBC, to w 
reakcji na kryzys gospodarczy istniały także pewne różnice, które odbiły się negatywnie na  
kondycji banków w UE. Po pierwsze, FED udzielił niewielkich pożyczek bankom, podczas gdy 
EBC udzielał pożyczek bankom słabym, które nie mogły uzyskać finansowania na rynku. Po 
drugie, FED skupował prawie wyłącznie aktywa właściwie pozbawione ryzyka (np. obligacje 
amerykańskiego rządu), a EBC kupił aktywa obarczone ryzykiem o dużej mniejszej wartości. 
Banki komercyjne państw członkowskich ubiegające się o pomoc z EBC musiały posiadać jako 
zabezpieczenie obligacje własnego kraju. Istniała także możliwość otrzymania wsparcia z ELA 
(Emergency Liquidity Assistance) lub uzyskania dokapitalizowania z Europejskiego 
Mechanizmu Stabilizacyjnego. Działania podejmowane przez EBC, a dotyczące LTRO, zostały 
przez ekonomistów odebrane jako próba obejścia statutu EBC, który mówi o zakazie 
bezpośredniego angażowania się w kupno obligacji publicznych krajów członkowskich. 
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Działania podejmowane przez EBC i FED, a dotyczące redukcji stóp procentowych, miały 
służyć w zamyśle władz podtrzymaniu aktywności sfery realnej. Jednak zaobserwowanie 
wpływu polityki pieniężnej na koniunkturę gospodarczą jest trudne ze względu na opóźnienia 
czasowe. W 2008 roku oba banki centralne dokonały istotnej zmiany na rynkach 
finansowych, którą było rozluźnienie się zależności pomiędzy zmianami oficjalnych stóp 
procentowych a zmianami krótkoterminowych stóp procentowych. Kryzys finansowy, a 
szczególnie problemy z wypłacalnością wielkich instytucji finansowych i banków, 
spowodowały zaostrzenie prowadzonej polityki. Wynikiem tego było pojawienie się 
wyraźnego dysparytetu pomiędzy kosztami refinansowania się banków w banku centralnym, 
a kosztami ponoszonymi, gdy korzystają one ze środków rynku międzybankowego. Taka 
sytuacja zmniejsza skuteczność polityki cięcia stóp procentowych oraz refinansowania 
sektora finansowego przez banki centralne, ponieważ zasoby pieniężne wprowadzone do 
sektora bankowego zalegają w nim, zabezpieczając jego płynność, a ze względu na wysoki 
koszt pozyskania kapitału, służą w ograniczonym stopniu finansowaniu sfery realnej. 
Powoduje to zjawisko nagromadzenia pieniędzy w kanałach finansowych, które mają 
ograniczone możliwości przeniknięcia do sfery realnej. Opisane działania spowodowały 
obniżenie się sprawności przepływów sygnałów rynkowych, pobudzanych zmianami stóp 
procentowych. 

Reasumując powyższe rozważania należy stwierdzić, żę polityka niskich stóp procentowych 
była stosowana zarówno przez FED, jak i EBC. Jednak jej wpływ na kondycję banków w 
Stanach Zjednoczonych był zdecydowanie korzystniejszy niż w UE, gdzie nadal banki 
przeżywają trudności. Na pewno jedną z przyczyn takiego stanu jest to, że eurosystem 
zbudowany jest z państw będących na różnym poziomie rozwoju gospodarczego i tym 
samym działania EBC miały na niektóre państwa członkowskie wpływ pozytywny, a na 
niektóre negatywny.            

Podsumowanie 

Powyższe rozważania świadczą o tym, że geneza wystąpienia kryzysu w całej strefie euro, ale 
także w poszczególnych państwach jest złożona. Głównym źródłem problemów okazał się 
sposób prowadzenia polityki fiskalnej, ale nie bez znaczenia były decyzje podejmowane przez 
EBC.  

W Grecji główny problem to rozrzutność rządów i życie ponad stan – za przyzwoleniem 
władz UE, czyli tzw. free riding. W Irlandii natomiast to brak nadzoru nad systemem 
bankowym oraz w imię źle pojętej „solidarności unijnej” rozciąganie gwarancji państwowych 
na wszystkie depozyty w bankach, niezależnie od ich wielkości. Jednak najpoważniejszą 
przyczyną kryzysu jest brak wewnętrznej spójności widoczny na różnych płaszczyznach. Kraje 
członkowskie różnią się nie tylko polityką fiskalną (jej rolą oraz działaniem automatycznych 
stabilizatorów koniunktury), ale także polityką monetarną (różnice w systemie bankowym), 
problem tzw. one size fits all, czyli niedopasowania stóp procentowych do sytuacji 
gospodarczej krajów członkowskich. Ponadto, różnice dotyczą ogólnego rozwoju 
gospodarczego i funkcjonowania państw – przebieg cykli koniunkturalnych, struktura 
gospodarek itp. [Schalack, 2012, s. 25].  

Pakt Stabilności i Wzrostu, który miał za zadnie pełnić funkcję mechanizmu, który 
koordynowałby politykę fiskalną oraz dbałby o utrzymywanie przez państwa członkowskie 
odpowiedniego stopnia dyscypliny fiskalnej okazał się być niedoskonałym. Państwa nie 
stosowały się do zapisów i w większości przypadków nie były za to w żaden sposób karane. 
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Było to niejako cichym przyzwoleniem na tego typu postępowanie. Wprowadzane 
mechanizmy mające na celu zdyscyplinowanie państw członkowskich okazały się 
nieskuteczne  i nie mobilizowały państw do utrzymywania równowagi budżetowej.  

Kolejny problem, który ujawnił się podczas kryzysu to słabości w projekcie instytucjonalnym 
unii monetarnej. Jak powiedział belgijski polityk P. Maystadt podczas wywiadu dla Forsal.pl – 
„wielu negocjujących traktat z Maastricht miało polityczną schizofrenię”. Dążyli do dwóch 
sprzecznych ze sobą celów. Utworzenia unii monetarnej, która prowadzi do wzrostu 
integracji międzypaństwowej i tym samym zachowania niezależności narodowej w sprawach 
polityki monetarnej i ekonomii. Stąd też błędy konstrukcyjne Unii Europejskiej to: 
ignorowanie rozbieżności w realnej gospodarce, brak procedur zarządzania w przypadku 
wystąpienia trudności z niewypłacalnością lub płynnością oraz procedur wyjścia ze strefy 
euro, a także brak systemu nadzoru bankowego i likwidacji banków.  

Problem kryzysu strefy euro nie jest spowodowany tym, że państwa członkowskie nie 
przestrzegały zapisów zawartych czy to w Pakcie Stabilności i Wzrostu czy w kolejnych 
dokumentach: Sześciopak, Dwupak, lecz wynikały z prowadzonej polityki monetarnej. 
Analizując przykład Grecji oraz Irlandii zauważamy, że to nie wielkość długu publicznego czy 
deficytu budżetowego decydowała o tym, czy dane państwo zostanie mniej lub bardziej 
dotknięte przez kryzys finansowy. Czynnikiem kryzysogennym była luźna polityka monetarna 
prowadzona przez FED oraz EBC, która czyniła kredyt ogólnodostępnym. Niestety banki w 
odpowiednim czasie nie przeprowadziły operacji polegającej na podwyższeniu rezerw, co 
uczyniłoby banki komercyjne bardziej ostrożnymi podczas udzielania kredytów. Banki 
centralne wymagały od banków komercyjnych utrzymywania minimalnego poziomu środków 
na rachunkach bieżących, czyli tzw. rezerwy obowiązkowej. Oprocentowanie środków 
zgromadzonych na rachunku rezerwy obowiązkowej było zbliżone do oprocentowania banku 
centralnego, stąd były to środki tzw. risk free, a więc banki komercyjne starały się 
minimalizować ich stan, próbując w ten sposób uzyskać ze swoich wolnych środków wyższą 
stopę zwrotu niż stopa wolna od ryzyka. Gdyby EBC w odpowiednim momencie podjął 
działania zmuszające banki komercyjne do utrzymywania wyższych rezerw to 
najprawdopodobniej nie miałyby możliwości udzielania kredytów z takim rozmachem.  

Stąd też należy wyciągnąć konsekwencje z powyższych decyzji i podjąć działania naprawcze, 
aby w przyszłości w porę zapobiec tego typu kryzysom finansowym. Jednym z sugerowanych 
działań powinno być zapewnienie wyższych rezerw bankowych. Z powyższej analizy wynika, 
że mniej ekspansywna polityka monetarna byłaby najlepszym narzędziem, służącym 
rozwiązaniu zaistniałego problemu.  
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