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FINANSOWO-GOSPODARCZEGO W SKALI ŚWIATA, 

EUROPY I UKRAINY

Raport jest sporządzony w oparciu o publikacje zamieszczone w czasopiśmie „Eko-
nomika Ukrainy” – wydawanego w Kijowie miesięcznika poświęconego tematyce 
polityczno-gospodarczej, ukazującego się od 1958 r. (do 1994 r. pod tytułem „Eko-
nomika Radzieckiej Ukrainy”). Właścicielami miesięcznika, po przeobrażeniach 
ustrojowych od 1994 r. są: Ministerstwo Gospodarki Ukrainy, Ministerstwo Fi-
nansów Ukrainy i Ukraińska Akademia Nauk. Redaktorem naczelnym jest doktor 
nauk ekonomicznych i członek Akademii Nauk Ukrainy Siergiej Iwanowicz Pi-
rożkow, który od 2007 r. jest także ambasadorem Ukrainy w Republice Mołdawii. 
Miesięcznik ukazuje się w języku ukraińskim, ale na jego łamach publikowane są 
również artykuły w języku rosyjskim.

W latach 2009–2012 w czasopiśmie opublikowano cykl artykułów poświę-
conych problematyce kryzysu finansowo-gospodarczego na świecie, w Europie  
i na Ukrainie. Opracowania te naświetliły zarówno przyczyny, jak i skutki świato-
wego kryzysu oraz starały się ocenić skuteczność podejmowanych działań.

Przyczyny obecnego kryzysu finansowego są wielorakie. Rozpoczął się on 
w 2007 r. wraz z pojawieniem się pierwszych oznak załamania na rynku nieru-
chomości w USA, następnie stopniowo w jego zasięgu znalazły się rynki finan-
sowe Europy, głównie Unii Europejskiej, a w drugiej połowie roku 2008 stał się 
problemem globalnym1. Kryzys finansowy w Unii Europejskiej ujawnił poważny 

1 W. Czużykow, A. Bojar, Antykryzysowe zarządzanie budżetowe w Unii Europejskiej, „Eko-
nomika Ukrainy” 2012, nr 1, s. 69–78.
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problem finansów publicznych, którego charakterystyczną cechą jest brak równo-
wagi bilansu płatniczego w poszczególnych gospodarkach świata2. I tak pod ko-
niec 2009 r. wszystkie kraje UE odnotowały deficyt budżetowy i wzrost zadłużenia 
w zakresie finansów publicznych. Suma długu państwowego w UE cechuje się 
dwucyfrowym wskaźnikiem procentowym, z wyjątkiem Estonii, która jako jedyne 
państwo europejskie, w finansach publicznych odnotowała najniższe zadłużenie 
(7,2% PKB)3.

Kryzys finansowo-gospodarczy ujawnił też szereg nieprawidłowości  
w zakresie metod finansowania różnych przedsięwzięć. Lata poprzedzające kryzys 
charakteryzowały się bowiem łatwym dostępem do tanich kredytów i wysokim 
tempem ich wzrostu4. Same korporacje, przykładowo, przestały gromadzić zapasy 
gotówki, a zaczęły emitować obligacje krótkoterminowe, zwykle z trzymiesięcz-
nym terminem zwrotu. Wraz z pojawieniem się pierwszych oznak kryzysu we 
wrześniu 2008 r. taka forma kredytowania została zamrożona, a dla większości 
firm produkcyjnych pierwszą jego oznaką były problemy z przepływem środków 
pieniężnych5.

W przypadku Ukrainy przyczyną kryzysu gospodarczego, podobnie zresztą 
do krajów rozwiniętych, było wysokie tempo wzrostu udzielanych kredytów. Dla 
porównania, w 2004 r. wartość przyznanych w tym kraju kredytów w stosunku do 
PKB wynosiła 25,7%, a już w 2008 r. było to 77,3% PKB. W tym okresie wzra-
stały też kredyty dla osób fizycznych i kredyty walutowe. Ważnym czynnikiem 
kryzysowym był także fakt, że banki ukraińskie przeważnie udzielały kredytów 
długoterminowych, a same za granicą zaciągały kredyty krótkoterminowe. Ponad-
to Bank Narodowy Ukrainy w tym czasie odnotowywał wzrost poziomu inflacji, 
ale nie podjął stosownych kroków i realizował politykę stałego kursu walutowego. 
W warunkach zaciskania przez rynki zagraniczne pasa kredytowego, gospodarka 
Ukrainy doznała poważnego wstrząsu, a w objęciach kryzysu znalazła się cała sfe-
ra bankowa Ukrainy6.

Wśród wyżej wymienionych czynników krótkookresowych, zaobserwowa-
nych pod koniec pierwszej dekady XXI w., które stały się głównymi przyczyna-
mi kryzysu finansowo-gospodarczego, można wymienić także i szereg czynników 
długookresowych. Jednym z nich jest obserwowane w ciągu ostatnich dwudzie-
stu lat pogłębianie się nierówności w dochodach społeczeństwa oraz zmniejszenie 
udziału wynagrodzeń w ogólnej wielkości PKB7. Kolejnym czynnikiem jest kry-
zys ideologii tzw. rynkowego fundamentalizmu oraz idei liberalnej samoregulacji 

2 I. Gnybidenko, Wpływ światowego kryzysu finansowego na sferę społeczną w Ukrainie, 
„Ekonomika Ukrainy” 2009, nr 7, s. 64–74.

3 W. Czużykow, A. Bojar, op. cit.
4 I. Gnybidenko, op. cit.; W. Gajec, Kształtowanie i rozwój kryzysu gospodarczego na Ukra-

inie w latach 2008–2009, „Ekonomika Ukrainy” 2010, nr 4, s. 5–15.
5 I. Gnybidenko, op. cit.
6 W. Gajec, op. cit.
7 I. Gnybidenko, op. cit.
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rynkowej. Zachodzące współcześnie przemiany społeczno-gospodarcze i zaistnie-
nie samego kryzysu, wymuszają przeprowadzenie gruntownego przeanalizowania, 
a następnie wypracowanie nowych mechanizmów i sposobów interwencjonizmu 
państwowego.

Skutki obecnego kryzysu finansowego będą różnorodne. W Unii Europej-
skiej i na Ukrainie mają one charakter społeczny i charakteryzują się obniżeniem 
aktywności biznesowej, wzrostem bezrobocia, spadkiem inwestycji, popytu na 
podstawowe artykuły konsumpcyjne, produkcji, zdolności płatniczej, wpływów 
budżetowych, wartości walut narodowych i wzrostem inflacji. Ponadto w poszcze-
gólnych gospodarkach świata i w Unii Europejskiej w kluczowych gałęziach prze-
mysłu spadek produkcji był nagły8.

Wśród krajów WNP w wyniku światowego kryzysu finansowego najbar-
dziej ucierpiała gospodarka Ukrainy. Kryzys w strefie euro przede wszystkim 
skutkował spadkiem wymiany handlowej z Ukrainą, w wyniku czego drastycz-
nie obniżyła się wartość ukraińskiego eksportu i importu. Oprócz tego bardzo od-
czuwalny był spadek dochodów budżetowych państwa oraz rezerw walutowych, 
przy znacznym wzroście zadłużenia wewnętrznego i zewnętrznego. Odnotowany 
był też przyśpieszony spadek produkcji, wielkości PKB oraz inwestycji. Doszło 
również do spadku dochodów realnych i obniżenia się poziomu życia obywateli. 
Gospodarka Ukrainy odnotowała silny wzrost inflacji. Szczególny silny wpływ na 
ukraińską walutę miał nagły spadek jej wartości w stosunku do dolara amerykań-
skiego i euro, który wywołał w społeczeństwie ukraińskim panikę i masowe wy-
cofywanie wkładów bankowych. Z powodu spadku wartości waluty narodowej,  
w poważnych tarapatach znalazły się osoby spłacające kredyty walutowe, a sytu-
ację dodatkowo komplikował brak stosownych działań rządu i banków9.

Należy także wspomnieć o sytuacji ukraińskiego budownictwa, które na 
przełomie roku 2008 i 2009 odnotowało najwyższe spadki. Budownictwo przez 
lata wzrostu gospodarczego w Ukrainie, czyli od 2000 r., było gałęzią stymulującą 
wzrost zatrudnienia i popytu na produkcję innych branż przemysłowych, szczegól-
nie metalurgii. Oznaką trudności gospodarczych był w tych dwóch branżach spa-
dek liczby miejsc pracy i obniżka miesięcznego wynagrodzenia z tytułu wysłania 
pracowników na bezpłatne urlopy przymusowe.

Świat podjął działania mające na celu zminimalizowanie skutków kryzysu 
finansowego. Wiele rządów w rozwiniętych państwach było zmuszonych przyjść 
z okresową pomocą finansową oraz wezwać banki do wykorzystania dodatkowej 
płynności, jaka została im udzielona, w celu przywrócenia zdolności kredytowania 
gospodarki.

W Unii Europejskiej podejmowane działania miały na celu nie tylko likwi-
dację skutków kryzysu, ale i próbę ich wyprzedzenia. Większość krajów UE starała 
się polepszyć sytuację gospodarczą przez określone kroki fiskalne, które przyczy-

8  W. Czużykow, A. Bojar, op. cit.; I. Gnybidenko; W. Gajec, op. cit.
9  Ibidem.
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niły się do wzrostu deficytów budżetowych i zadłużenia zagranicznego. Podejmo-
wane w ciągu ostatnich kilku lat przez UE działania mające na celu likwidację 
skutków kryzysu finansowo-gospodarczego, dzielą się na trzy grupy:
– kształtowanie nowej struktury rynku finansowego,
– stabilizacja i odbudowa gospodarki,
– konsolidacja globalna i solidarność regionalna likwidujące skutki kryzysu10.

Na Ukrainie wielu ekonomistów twierdziło, że kryzys można pokonać 
poprzez, w pierwszej kolejności, zwiększenie eksportu, stymulując tym samym 
rozwój towarów i usług eksportowych. Nie jest to bezzasadne, ponieważ z każ-
dym rokiem pogłębiało się ujemne saldo wymiany towarowej Ukrainy z zagrani-
cą. Podkreślano też, że wzrost eksportu Ukrainy stanie się źródłem stabilności jej 
waluty narodowej, której wartość spadła prawie dwukrotnie. Wyrażano także na-
dzieję, że wzrosną ceny ukraińskich towarów eksportowych11. Analitycy ukraińscy 
uważają, że powstałe w wyniku kryzysu problemy winne być rozwiązywane przez 
działania samego państwa. W celu stabilizacji sytuacji budżetowej i ubezpieczeń 
społecznych, państwo powinno dla wybranych kategorii społecznych maksymal-
nie obniżyć liczbę ulg, zracjonalizować wydatkowane środki na działalność admi-
nistracyjną, wprowadzić zmiany w podatkach – podnieść podatek dla bogatych, 
na przedmioty luksusowe, nieruchomości itp. Takie działania, według ekspertów 
ukraińskich, powinny doprowadzić do ograniczenia nieracjonalnych wydatków 
budżetowych i osiągnąć poziom deficytu równy 3–3,5% PKB, co w rezultacie ma 
sprzyjać utrzymaniu stabilności gospodarczej12.

W wyniku kryzysu finansowo-gospodarczego w gospodarce ukraińskiej bar-
dzo poważnie ucierpiał sektor bankowy. Wielu ukraińskich badaczy i ekonomistów 
podkreśla, że kraj ten powinien dołożyć wszelkich starań w celu uzyskania poży-
czek od Banku Światowego i MFW, objętych gwarancją rządową, które mają być 
przeznaczone przede wszystkim na restrukturyzację systemu bankowego. Jedną  
z propozycji jest wprowadzenie kontroli przemieszczania się kapitału oraz doko-
nywanych w walucie narodowej wypłat kredytów zagranicznych. Jednak przeciw-
ko takiemu rozwiązaniu są banki z kapitałem zagranicznym, ponieważ udzielone 
przez nich kredyty będą wywłaszczone.

Problemy w sektorze bankowym, który jest odpowiedzialny za prowadzenie 
polityki monetarnej spowodowały, że Ukraina zaczęła się uważnie śledzić sytuację 
gospodarczą Unii Europejskiej, w tym strefy euro. Ukraińscy ekonomiści, przed-
stawiając schemat stabilizacji finansów w Unii Europejskiej, podjęli próbę wska-
zania doświadczeń UE, na których wzorować się mogłaby Ukraina. Według nich, 
rząd Ukrainy szczególną uwagę należy zwrócić na:
1) konsolidację podejścia monetarnego, fiskalnego, finansowo-kredytowego i struktu-
ralnego. W tym celu należałoby przyjrzeć się priorytetom polityki budżetowo-struk-

10 W. Czużykow, A. Bojar, op. cit.
11 W. Gajec, op. cit.
12 Ibidem.
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turalnej, zmienić budżet ogólnopaństwowy i jednostek administracyjno-lokalnych, 
zwiększyć wydatki kapitałowe w gałęziach gospodarki narodowej cechujących się 
potencjałem, popierać działalność inwestycyjną, innowacyjność, konkurencyjność 
i zwiększać zatrudnienie. Zauważono, że takie zmiany nie powinny przyczyniać 
się do wystąpienia deficytu budżetowego;
2) Ukraina powinna wykorzystać przykład UE w zakresie średniookresowego pla-
nowania budżetowego, w ramach którego, obok szczegółowych budżetów rocz-
nych, zatwierdzane są budżety na kolejne kilka lat. Jedną z zalet tego mechanizmu 
jest to, że w przypadku pojawienia się trudności ekonomicznych, istnieje moż-
liwość zmiany planu wydatkowania budżetu nie tylko w skali jednego roku, ale 
kilku lat, w celu przesunięcia wydatków inwestycyjnych na terminy wcześniejsze;
3) jednym ze sposobów stabilizacji gospodarki w warunkach kryzysu mógłby 
być specjalny fundusz stabilizacji makroekonomicznej w strukturze finansów pu-
blicznych, który byłby zwiększany w okresie wzrostu gospodarczego, na przykład  
w formie specjalnego podatku nałożonego na dochodowy biznes;
4) Ukraina powinna w warunkach kryzysu aktywnie dołączać do mechanizmów 
bezpieczeństwa zbiorowego i solidarności międzypaństwowej. Postęp na drodze 
do integracji z UE znacząco rozszerzył istniejące w tym zakresie możliwości (na 
przykład, podpisanie długookresowej umowy stowarzyszeniowej z UE i otrzyma-
nie przez Ukrainę statusu państwa kandydującego, przyczyni się do otrzymania do-
datkowych pakietów pomocy w ramach instrumentu pomocy makroekonomicznej, 
oraz do zmiany stosunku elit politycznych UE na bardziej proukraiński).

Reasumując, należy podkreślić, że w poszczególnych krajach świata kryzys 
finansowy miał różne cechy i ujawnił zróżnicowane problemy. Najważniejszym 
jest jednak walka z długiem publicznym, zadłużeniem zagranicznym oraz ustabi-
lizowanie systemu bankowego. Obecny kryzys finansowo-gospodarczy okazał się 
o wiele trudniejszy, ponieważ niewidzialna ręka wolnego rynku bez interwencji 
państw i ich współpracy, nie jest w stanie doprowadzić do względnej stabiliza-
cji gospodarczej. Co więcej, dowiódł on także i tego, że współcześnie gospodar-
ka jest coraz bardziej globalna, a problemy w jednej części świata są odczuwane  
w innych. Wymusza to na przywódcach państw rozwiniętych ścisłą współpracę, 
mającą na celu rozwiązywanie nawet drobnych oznak sytuacji kryzysowej.


