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Wprowadzenie
Wielkość instytucji kredytowych oraz stopień koncentracji rynku bankowego
co najmniej od Wielkiego Kryzysu z 1929 r. stanowią ważny punkt zainteresowania
polityków, badaczy, ideologów i opinii publicznej krajów rozwiniętych. W ostatnich
latach zagadnienie to ponownie wysunęło się na pierwszy plan jako jedna z najważniejszych przyczyn wybuchu i rozprzestrzenienia się kryzysu finansowego i gospodarczego w latach 2008–2010. Okazuje się, że postępująca koncentracja sektora bankowego i rozrost instytucji kredytowych – będąc procesem długotrwałym – wywołuje
skutki nagłe i nieprzewidziane, nie tylko w obszarze samego rynku finansowego, lecz
także w realnej gospodarce.
Skutki te są trudne do przewidzenia w dużej mierze właśnie z powodu ewolucyjności zmian strukturalnych oraz stabilności najbardziej zagregowanych wskaźników dotyczących wielkości finansowania gospodarki przez instytucje kredytowe. Jednak nawet
w ujęciu długookresowym, po latach stale rosnącej nominalnej wartości akcji kredytowej
dla przedsiębiorstw niefinansowych UE-25, od początku 2009 r. zaczęła ona z kwartału
na kwartał maleć (niewielki kwartalny wzrost zanotowano jedynie w 2 kw. 2010 r., wykres 1). Przełamanie tak długotrwałego trendu wynika z zaistnienia szoku w otoczeniu
banków. Literatura, w odniesieniu do sektora bankowego jako całości, wymienia dwa rodzaje szoków: wstrząs makroekonomiczny oraz innego rodzaju zagregowany wstrząs, np.
zmiany regulacyjne. Z kolei w odniesieniu do pojedynczych podmiotów sektora wskazuje się na załamanie sytuacji finansowej i konsolidację. Jednak, podczas gdy w świetle
teorii i badań wstrząsy gospodarcze, sytuacja finansowa i zmiany regulacji przekładają
się w pewnym stopniu na wielkość finansowania przedsiębiorstw przez banki w skali
makro, o tyle fuzjom i przejęciom (M&A) na rynku bankowym przypisuje się zazwyczaj
skutki mikroekonomiczne, ograniczone jedynie do podmiotów transakcji i ich klientów,
a związane z następującą po konsolidacji reorganizacją [Bonaccorsi, Gabbi, 2003]. Jedy-
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nym dotychczas identyfikowanym aspektem transakcji M&A, mogącym mieć wpływ na
ogólną wartość kredytów bankowych dla przedsiębiorstw, była postępująca koncentracja
sektora, kształtująca poziom konkurencji i współpracę banków z klientami. Niemniej,
jak zauważono w dalszej części artykułu, zmiany liczby podmiotów bankowych mają
w Europie (i w USA) charakter długotrwały i stabilny, niezależny od natężenia transakcji
M&A, a nawet od koniunktury (por. wykres 3). Pewne zależności widoczne są natomiast
między wielkością kredytów dla przedsiębiorstw a innymi niż liczba podmiotów wskaźnikami koncentracji.
W latach 2007–2008 mieliśmy do czynienia z bezprecedensowym wzrostem liczby
i wartości transakcji M&A w sektorze bankowym w Europie (por. np. wykres 4). Na to
nałożyły się wybuch kryzysu finansowego i nagłe pogorszenie sytuacji finansowej banków. Powstaje zatem pytanie, czy, biorąc pod uwagę skalę aktywności M&A, można je
zakwalifikować do grupy czynników istotnie wpływających na wielkość kredytów bankowych dla przedsiębiorstw w skali makro, w szczególności na przełamanie jej wieloletniego trendu wzrostowego.
Wykres 1. Kwartalna dynamika wartości kredytów dla przedsiębiorstw niefinansowych

w UE-25

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ECB.
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Opracowanie ma na celu analizę struktury transakcji fuzji i przejęć z udziałem
instytucji kredytowych1 z krajów UE-25 w kontekście kryzysu gospodarczego z lat
2007–2008 oraz wstępną identyfikację ewentualnych związków między skalą tych
transakcji a wartością kredytów udzielanych przedsiębiorstwom niefinansowym.
Podstawową tezą opracowania jest twierdzenie, że podczas gdy w latach 2002–2008
wielkości zagregowane dla rynków krajów członkowskich UE-25 w zakresie wielkości
finansowania przedsiębiorstw niefinansowych przez instytucje kredytowe nie wykazywały istotnej zależności od skali zjawisk konsolidacyjnych w sektorze bankowym,
o tyle po wybuchu kryzysu na przełomie 2007 i 2008 r. zależność ta stała się wyraźna.
Mechanizmem transmisji tej zależności może być przeorientowanie działalności banków z kredytowej na inwestycyjną.

Znaczenie sektora bankowego
i jego długookresowe zmiany strukturalne
Z porównań międzynarodowych wynika, że rozwój rynku finansowego, którego sektor bankowy jest jednym z podstawowych elementów, z reguły idzie w parze
z ogólnym rozwojem gospodarki, niekiedy go wyprzedzając, a niekiedy podążając za
nim. Ten związek jest szczególnie widoczny w Unii Europejskiej, gdzie – wyłączywszy
kraje o ponadprzeciętnie rozwiniętym sektorze usług finansowych w relacji do wielkości gospodarki, tj. Maltę, Cypr i Luksemburg – korelacja między wielkością pożyczek udzielonych przez instytucje kredytowe (przede wszystkim banki) a wielkością
PKB per capita jest wyraźna i wynosi prawie 67 % (wykres 2).
W państwach rozwiniętych, niezależnie od tradycyjnie przeważających w nich
form finansowania działalności gospodarczej2, sektor bankowy, jako dojrzała gałąź gospodarki, pod względem liczby podmiotów przeszedł już fazę ekspansji i w ostatnich
latach rozwija się przez zwiększanie skali działalności oraz zakresu i innowacyjności
usług. Równocześnie procesom tym od dłuższego czasu towarzyszy istotny spadek
liczby podmiotów sektora: w drugiej połowie lat 90. XX wieku liczba banków w USA
spadła o ponad 1/3, podczas gdy w strefie euro – z 9500 w 1995 r. do 6400 w 2004 r.
[Schmieder et al., 2009] i tendencja ta trwa do dziś, również w krajach Europy spoza
obszaru wspólnej waluty (wykres 3).
Spadek liczby podmiotów ma poniekąd związek z rosnącym zaawansowaniem usług
bankowych (np. w zakresie technologii informatycznych), ale również z dojrzałością
branży3 oraz, w dużej mierze, także z zewnętrznymi zjawiskami gospodarczymi. Ostatni kryzys gospodarczy, będący po części efektem nadmiernej koncentracji działalności
finansowej i kredytowej na niektórych ważnych w skali globalnej rynkach, dodatkowo
sprzyja tej tendencji, choć nie wzmocnił jej w bardzo istotny sposób.
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Wykres 2. Wielkość kredytów a zamożność krajów UE w 2009 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ECB i Eurostatu.

Wykres 3. Liczba banków i instytucji kredytowych w UE i USA w latach 2001–2009

Uwaga: Dane dla UE-25(do 2005 r.) i UE-27 (od 2005 r.); wzrost liczby podmiotów w UE w 2009 r. wynika ze zmiany metodologii liczenia instytucji kredytowych w Irlandii.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FDIC i ECB.
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W efekcie tych nakładających się na siebie procesów dochodzi nie tylko do upadłości, czy likwidacji części podmiotów udzielających kredytów, lecz także do różnego
rodzaju zjawisk konsolidacyjnych (tu utożsamianych z transakcjami M&A).
O ile jednak natężenie działań konsolidacyjnych na rynku bankowym ma zbliżoną
zmienność i przebieg w odniesieniu do cyklu koniunkturalnego, jak większość wskaźników koncentracji, o tyle zmiany samej liczby podmiotów wydają się bardziej równomierne
i niezależne od koniunktury. Mimo że dla krajów UE-25 bezpośrednie liniowe zależności
między wartością oraz liczbą transakcji M&A a PKB w cenach bieżących są przy swojej
statystycznej istotności bardzo ograniczone4, to liczba podmiotów sektora w analizowanym okresie spadała w stałym tempie, natomiast konsolidacja – zarówno pod względem
wartości, jak i liczby transakcji – przybrała na sile dopiero pod koniec 2006 r., by przez
dwa kolejne lata osiągnąć ponad dwukrotnie większą skalę niż miało to miejsce wcześniej.
Znaczny wzrost przypadł więc na okres tuż przed i podczas kryzysu (wykres 4).
Wykres 4. Transakcje fuzji i przejęć (ogółem) z udziałem banków europejskich

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bloomberg M&A.

Podobną dynamiką odznaczały się: średnia wielkość podmiotów, udział w aktywach
ogółem największych banków oraz indeks Herfindahla (wykresy 5 i 6). Mimo krajowych
i międzynarodowych inicjatyw dążących do ograniczania wielkości instytucji bankowych po wybuchu ostatniego kryzysu, zjawisko too big to fail w tym sektorze wciąż przy-
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Wykres 5. Charakterystyka wielkośći instytucji kredytowych UE-25

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ECB.

Wykres 6. Indeks Herfindahla dla instytucji kredytowych UE-25

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ECB.

bierało na sile5, przy stałym spadku liczby podmiotów. W Europie średnia wielkość instytucji kredytowej, mierzona wielkością aktywów ogółem, wzrosła między rokiem 2006
a 2007 o 22 % i od tego czasu utrzymuje się na poziomie ok. 5 mld euro, natomiast udział
pięciu największych instytucji kredytowych już od 2004 r. utrzymuje się na poziomie ponad 40 %, a w roku 2008 przekraczał 45 %. Indeks Herfindahla, będący tradycyjną miarą
koncentracji rynku, w tym samym roku wzrósł o ponad 11 %.
Wynika z tego, że transakcji M&A nie należy utożsamiać z koncentracją mierzoną liczbą podmiotów sektora tym bardziej, że nawet przy uwzględnieniu wyłącznie transakcji dotyczących aktywów z branży finansowej (instytucji kredytowych, portfolio kredytów, oddziałów itp.) wartości i liczebność rozkładają się w czasie w podobny sposób, jak dla ogółu
transakcji (wykres 7). Brak liniowego związku między natężeniem konsolidacji a liczbą
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podmiotów świadczy o zróżnicowanych powodach, celach i charakterystyce transakcji
M&A gospodarki niekoniecznie prowadzących do eliminowania niezależnych podmiotów
z rynku. Dla celu opracowania ważne jest jednak również to, że przy porównaniu dynamiki wskaźników przedstawionych na wykresach 4, 5, 6 i 7 zauważalne są pewne analogie
w okresie po 2007 r. (krótkotrwały silny wzrost i następnie spadek) oraz że jednocześnie
zaczyna ona pokrywać się z dynamiką wielkości kredytów udzielonych przez banki przedsiębiorstwom (przedstawionej na wykresie 1). Z powyższych spostrzeżeń może wynikać,
że mechanizm transmisji skali transakcji M&A na wielkość kredytowania przedsiębiorstw
nie opiera się w ostatnich latach na liczbie podmiotów (jak zazwyczaj przyjmuje się w literaturze), a raczej na przenoszeniu akcentu działalności banków z kredytowej na inwestycyjną (prowadzącą również do zmian w rozkładzie aktywów pomiędzy podmiotami).
Wykres 7. Transakcje fuzji i przejęć (przedmiot transakcji z branży finansowej) z udziałem

banków europejskich

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bloomberg M&A.

Transakcje M&A a kryzys z lat 2008–2010
Analiza zmian w czasie liczby i wartości transakcji M&A z udziałem podmiotów
europejskiego rynku bankowego uzupełniona zostanie analizą zmian ich wybranych
właściwości. Aby móc określić, czy również pod tym względem dla transakcji M&A widoczny jest wpływ ostatniego kryzysu gospodarczego, przyjęto arbitralnie moment rozdzielający badany zbiór transakcji M&A na dwa podzbiory względem czasu.
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Zwyczajowo za moment wybuchu ostatniego kryzysu finansowego przyjmuje się
datę 15 września 2008 r., tj. dzień ogłoszenia upadłości przez bank Lehman Brothers.
Zbiega się to z momentem największego od 1973 r. spadku wartości pożyczek amerykańskich banków komercyjnych na rynku międzybankowym, który nastąpił w listopadzie 2008 r. i wyniósł 24,69 % (wykres 8).
Wykres 8. Pożyczki amerykańskich banków komercyjnych na rynku międzybankowym

(w mln USD)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FED.

Wykres 9. Indeks Case-Schiller 20 wyrównany sezonowo

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych S&P.
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Upadek dużego międzynarodowego banku można rzeczywiście uznać za bezpośrednią przyczynę spadku płynności i zaufania na rynku międzybankowym pod koniec
2008 r., jednak nie pokrywa on się z największym wzrostem liczby i skali konsolidacji
z udziałem europejskich banków – który, jak wcześniej stwierdzono, rozpoczął się już
pod koniec 2006 r. – ani późniejszym raptownym wzrostem wskaźników koncentracji europejskiego sektora bankowego. Podobnie już w czerwcu 2006 r. indeks cen nieruchomości mieszkalnych Case-Schillera przełamał swój długoletni trend wzrostowy,
w związku z czym już wtedy zaczęła spadać wartość zabezpieczeń instrumentów finansowych opartych na amerykańskich kredytach hipotecznych, instrumentów kupowanych przez banki na całym świecie, przede wszystkim w Europie (wykres 9).
Sam upadek Lehman Brothers i jego dalsze reperkusje wynikały zatem już z wcześniejszego zachwiania równowagi światowej gospodarki w obszarach bezpośrednio związanych
z działalnością instytucji kredytowych. Z tego powodu za cezurę czasową przy podziale zbioru transakcji M&A przyjęto początek 2008 r., w którym widoczne były już oznaki przegrzania koniunktury na międzynarodowym rynku finansowym i nastąpiło przełamanie wzrostowego trendu liczby i wartości transakcji M&A z udziałem europejskich banków (tabela 1).
Tabela 1. Transakcje M&A z udziałem banków europejskich – ujęcie roczne
Rok

Liczba

Wartość w mln USD

2002

337

60 838,20

2003

409

65 066,79

2004

371

44 978,75

2005

401

84 779,16

2006

571

138 921,80

2007

752

223 068,70

2008

664

215 528,60

2009

417

150 005,80

2010

365

42 380,88

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bloomberg M&A.

Porównując strukturę transakcji M&A z udziałem instytucji kredytowych w krajach
UE-25 przed i po początku 2008 r. (wykresy 10 i 11), można stwierdzić, że udział transakcji, których przedmiotem były aktywa z branży finansowej (w tym portfolio kredytów), spadł o 11 p.p. – z 56 % do 45 %, a ich wartość o 7 p.p. – z 73 % do 66 %. Przy tym
niemal całkowicie zniknęły transakcje dotyczące portfolio kredytów. Ponadto w ujęciu
liczbowym słabo wzrosła aktywność banków na rynku przejęć podmiotów przemysło-
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Wykres 10. Struktura transakcji według branż pod względem liczby

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bloomberg M&A.

Wykres 11. Struktura transakcji według branż pod względem wartości

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bloomberg M&A.

wych (przemysł, energetyka, technologie, telekomunikacja, usługi komunalne), a mocno – podmiotów sektora dóbr i usług konsumpcyjnych, przy czym wartość tych pierwszych zmalała, a drugich znacznie wzrosła. W czasie kryzysu mamy zatem do czynienia
z większym niż przy dobrej koniunkturze zainteresowaniem instytucji kredytowych inwestycjami w aktywa przemysłowe o niższych wartościach oraz ogólnie w aktywa sek-
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tora dóbr i usług konsumpcyjnych. Banki wycofują się też dość wyraźnie z inwestycji
w nieruchomości, zwłaszcza w ujęciu wartościowym. Generalnie wzrasta więc awersja
do większych, bardziej ryzykownych inwestycji. Wyjątkiem jest sektor dóbr i usług, co
może wskazywać na skłonność podmiotów bankowych do przejmowania większych
części biznesu w branżach na ogół lepiej radzących sobie w okresie recesji (np. dóbr
pierwszej potrzeby). Z wszystkich tych zmian można domniemywać, że działalność inwestycyjna w niektórych innych niż finansowa branżach staje się dla banków bardziej
atrakcyjna niż ich podstawowa działalność (w tym kredytowa).
Od 2008 r. zauważalny był też bardzo duży, bo osiemnastopunktowy, wzrost udziału
transakcji regulowanych gotówką (wykres 12), co potwierdzałoby tezę, że okres kryzysu
i przecen aktywów wykorzystywany jest przez instytucje kredytowe o dużej płynności i dobrej sytuacji finansowej na poszukiwanie okazji rynkowych. Z drugiej strony, wniosek ten
osłabia fakt, że być może duża część wzrostu udziału płatności gotówką wynika z poprawy
jakości danych, tzn. mniejszej liczby transakcji o nieokreślonej formie płatności (spadek
z 44 % do 27 %).
Wykres 12. Struktura transakcji w branży finansowej pod względem formy płatności

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bloomberg M&A.

Konsolidacja sektora bankowego a finansowanie przedsiębiorstw
w świetle literatury
Oprócz wpływu na stabilność systemu procesy konsolidacyjne w sektorze bankowym
na świecie mają również drugi aspekt. Kryzys rynku kapitałowego ostatnich lat odbił się
w sferze realnej na sytuacji finansowej przedsiębiorstw (wykres 13), zwłaszcza małych
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i średnich (MSP), a wielkość ich finansowania stała się kwestią o pierwszorzędnym znaczeniu, w dużej mierze decydującą o tym, czy gospodarce światowej uda się uniknąć spirali bankructw i recesji. Jednocześnie zarówno w UE, jak i USA banki są najważniejszym
źródłem kredytu dla MSP [Cole, Wolken et al.,1996], które to firmy dają ok. 70 % miejsc
pracy w krajach OECD6. Dodatkowo, kryzys długu rządowego (sovereign debt), z którym
mamy obecnie do czynienia, znacznie ograniczył możliwości publicznego wsparcia, pogłębiając problem finansowania przedsiębiorstw. Dlatego też zjawiska mogące wpływać
na skalę i strukturę tego finansowania, takie jak dostosowywanie cen do ryzyka (riskadjusted pricing), standaryzacja kredytów, czy wreszcie procesy konsolidacyjne, są dziś
wyjątkowo ważnym przedmiotem zainteresowania polityków i ekonomistów.
Wykres 13. Wskaźnik dochodu netto* przedsiębiorstw niefinansowanych UE

*Dochód netto jako procent wartości dodanej netto.
Źródło: Eurostat.

Osią dyskusji w dotychczasowej literaturze przedmiotu jest pytanie o to, czy procesy
konsolidacyjne z udziałem instytucji kredytowych zwiększają czy zmniejszają poziom
finansowania przedsiębiorstw. Od strony metodycznej kwestia wpływu konsolidacji
na wielkość finansowania badana jest z punktu widzenia wielkości banku powstałego
w wyniku konsolidacji oraz z punktu widzenia poziomu koncentracji sektora.
Wśród argumentów za negatywnym wpływem konsolidacji na wielkość finansowania dla przedsiębiorstw wymienia się m.in. fakt, że w sektorach gospodarki charakteryzujących się dużą konkurencją szczegółowe informacje dotyczące podmiotów są rozproszone, co obniża efektywność procesu oceny pożyczkobiorcy i zwiększa w efekcie
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oprocentowanie pożyczek. Konsolidacja banków zwiększa ich dokładność w ocenie
pożyczkobiorców, powodując spadek wolumenu kredytów przy wzroście efektywności
działalności kredytowej [Beck et al., 2004]. Stymuluje ona też procesy standaryzacji produktów oraz ograniczanie zatrudnienia, co z kolei ogranicza elastyczność oferty i obsługi. Duże banki wykazują tendencję do finansowania większych firm, a kredyty dla
MSP mają relatywnie mniejszy udział w ich aktywach niż ma to miejsce w przypadku
banków małych. Wynika to z faktu, że duże banki operują innym rodzajem informacji
kredytowych (hard information) niż małe banki, działające na podstawie mniej wystandaryzowanych procedur (relationship lending). W odniesieniu do MSP ten typ informacji jest mniej skuteczny przy ocenie pożyczkobiorców, ponieważ wiele ich cech nie jest
uwidoczniona w dokumentach finansowych. W efekcie konsolidacji (zwłaszcza z mniejszym podmiotem) ta struktura kredytów może przenieść się na strukturę nowej organizacji [Schmieder et al., 2009]. Te różnice w praktyce pożyczkowej oraz silną zależność
między rozmiarami podmiotu a skalą finansowania MSP wykazali: [Berger et al., 1995],
[Keeton, 1995, 1996], [Levonian, Soller, 1995], [Berger, Udell, 1996], [Peek, Rosengren,
1996], [Strahan, Weston, 1996], [Berger, Rosen, Udell, 2001], [Cole, Goldberg, White,
1997], [Berger, Kashyap, Scalise, 1995], [Beck et al., 2004].
Oceniając dostępność kredytów dla firm w kontekście struktury całego rynku, badacze skupiają się na stopniu konkurencji lub koncentracji depozytów bankowych. Dell’Arricia i Marquez [Dell’Arricia, Marquez, 2004] pokazują, że efektem większej konkurencji
może być zwiększenie wolumenu kredytów. Niektóre prace dowodzą również związków
koncentracji depozytów z mniejszą dostępnością kredytów [DeYoung et al., 1999] lub
też takich związków nie stwierdzają [Jayaratne, Wolken, 1999], [Cavalluzzo et al., 2002],
[Berger et al., 2007]. Ostatnie z wymienionych badań dodatkowo dowodzi, że relatywny
udział w depozytach ważony aktywami banku ogółem ma większy wpływ na dostępność
kredytu dla firm niż wielkość banku czy koncentracja sama w sobie.
Pozytywny wpływ konsolidacji na dostępność finansowania dla przedsiębiorstw
uzasadnia się założeniem, że skoro procesy konsolidacyjne są w większości mechanizmem rynkowym7, wydaje się, że towarzyszy im wzrost efektywności i produktywności,
co z punktu widzenia kredytobiorców oraz całej gospodarki powinno być jak najbardziej
pożądane. Odnosi się to zwłaszcza do konsolidacji wynikłych z kryzysu, które stanowią
reakcję branży na raptownie pogarszające się warunki funkcjonowania. Duże instytucje dysponują większymi zasobami, pozwalającymi poszerzyć kanały dystrybucji. Mając
większą siłę rynkową, mogą one wykazywać większe zainteresowanie nawiązywaniem
długoterminowych relacji z młodymi przedsiębiorstwami i zwiększać finansowanie
w zamian za udział w przyszłych zyskach [Beck et al., 2004]. Równocześnie większość
badań wskazuje, że w dłuższym okresie to raczej struktura sektora decyduje o zmianach
dostępności firm do finansowania, ponieważ w otoczeniu konkurencyjnym inne podmioty sektora bankowego przejmują klientów odrzuconych przez większe, połączone
banki [Berger, Rosen, Udel, 2001], [Jayaratne, Wolken, 1999], [Peek, Rosengren, 1998],
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[Strahan, Weston, 1998]. Niekiedy zwraca się również uwagę na bardziej szczegółowe
cechy banków. Transakcje M&A często zwiększają finansowanie dla firm, ponieważ banki angażujące się w fuzje charakteryzują się większą specjalizacją niż podobnej wielkości banki unikające takich transakcji. Sam fakt M&A lub tego, że nabywca jest większy
niż cel przejęcia, nie wystarcza do poparcia tezy, że powstały bank będzie miał mniejszą skłonność do finansowania przedsiębiorstw [Peek, Rosengren, 1998]. Istotna jest tu
zatem wyjściowa skłonność łączących się banków. Podobnie wypowiadają się Berger
i Black [Berger, Black, 2011]. Według nich duże banki mogą mieć przewagę w pożyczaniu małym firmom w zależności od indywidualnie stosowanej technologii i brak jest
zależności między wielkością banku a pożyczaniem małym i średnim firmom.
W nurcie badań relacji między strukturą rynku bankowego a wielkością finansowania dla firm Petersen i Rajan [Petersen, Rajan, 1995] pokazują, że zwiększona konkurencja może prowadzić do mniejszej dostępności kredytów i wyższego ich oprocentowania, natomiast Zarutskie [Zarutskie, 2006] dowodzi związków koncentracji depozytów
z większym strumieniem kredytów dla firm.
Niewątpliwą wadą podejścia opartego na wielkości banków jest fakt, że nie bierze
się w nim pod uwagę transakcji M&A między mniejszymi bankami, a jedynie ustala
granicę rozmiarów organizacyjnych, po przekroczeniu której finansowanie firm staje
się relatywnie mniejsze. Z kolei badania struktury rynkowej są narażone na pominięcie
szczegółowych cech i zachowań banków biorących udział w procesach konsolidacyjnych. Niektórzy autorzy starają się unikać tych pułapek, łącząc różne metody lub badając
dynamikę procesów. Berger et al. [Berger et al., 1998] stwierdzają, że wielkość banków
biorących udział w transakcjach M&A ma znaczenie dla finansowania przedsiębiorstw
– banki średniej wielkości wykazują najmniejszą skłonność do ograniczania akcji kredytowej po konsolidacji. Ponadto w dłuższym horyzoncie czasowym najważniejsza jest
dynamika następujących po sobie reakcji podmiotów sektora. W ujęciu statycznym
wielkość finansowania może się pogorszyć, jednak kolejne procesy (np. reakcje konkurencji) i następstwa konsolidacji (np. po przejęciu może nastąpić połączenie i mieć
inne efekty) mogą diametralnie to zmieniać. Bonaccorsi Di Patti i Gobbi [Bonaccorsi
Di Patti, Gobbi, 2007] w badaniu rynku włoskiego wykazali, że transakcje M&A redukują o ok. 8–10 % wielkość kredytu udzielonego przedsiębiorstwom, z którymi relacje
się utrzymują po konsolidacji, choć we wcześniejszym badaniu [Bonaccorsi Di Patti,
Gobbi, 2003] zaobserwowali zwiększenie dostępności kredytów dla firm, jeśli przejmowany bank był w nich wyspecjalizowany. Z kolei w niedawnym badaniu niemieckiego sektora bankowego [Schmieder et al., 2009] autorzy doszli do wniosku, że trwająca
obecnie konsolidacja nie ma istotnego negatywnego wpływu na finansowanie MSP ani
w odniesieniu do banków biorących udział w transakcjach M&A, ani w odniesieniu do
stopnia koncentracji sektora. Według nich negatywne efekty mogą ewentualnie nastąpić
w dłuższym okresie, gdy kredyty dużych firm okażą się bardziej dochodowe niż małych
i banki zaczną zmieniać swoją politykę.
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Podsumowując przegląd literatury, należy zaznaczyć, że przy określaniu i wyjaśnianiu wpływu transakcji M&A pomiędzy bankami na wielkość udzielanego przez
nie finansowania dominuje podejście mikroekonomiczne, związane z charakterystyką
działalności poszczególnych podmiotów, oraz podejście strukturalne, koncentrujące się
na zależnościach pomiędzy stopniem konkurencji w sektorze a decyzjami banków. Te
podejścia były w pełni wystarczające tak długo, jak długo wzrost zagregowanej wielkości kredytowania przedsiębiorstw w gospodarkach krajów UE-25 pozostawał stabilny.
Do 2008 r. wykazywał on tak małą zmienność, że nie poddawał się analizom wpływu
poszczególnych czynników makroekonomicznych, a jedyne wyraźne różnice w czasie
wielkości finansowania firm obserwowane były wyłącznie w obrębie łączących się grup
podmiotów lub krótkookresowo w niektórych segmentach rynku kredytowego. Zmiany
w dynamice wielkości kredytowania i innych zagregowanych czynników pozwalają na
próbę identyfikacji zależności pomiędzy nimi na poziomie makroekonomicznym. Podejście takie może dać odpowiedź na pytanie, czy wybuch kryzysu w okresie 2007–2008
na tyle zmienił warunki gospodarcze w UE, że ogólna aktywność banków w zakresie
fuzji i przejęć dołączyła do grupy czynników istotnie kształtujących strumień finansowania kredytowego dla przedsiębiorstw w ujęciu globalnym.

Transakcje fuzji i przejęć a finansowanie przedsiębiorstw
– ujęcie makro
W tym miejscu przeprowadzimy wstępną analizę związków pomiędzy czynnikami zewnętrznymi wywiedzionymi z teorii a wielkością kredytów dla przedsiębiorstw udzielanych
przez banki w krajach UE-25. Przy czym sytuację ekonomiczną przybliżamy wielkością
PKB, a sytuację finansową banków – ogólną wielkością depozytów. Do tego zestawu dołączamy liczbę i wartość transakcji M&A w sektorze bankowym, jako zmienne konsolidacji8.
W całym badanym okresie wielkość kredytów instytucji kredytowych dla przedsiębiorstw niefinansowych w krajach UE-25 znajdowała się pod wyraźnym wpływem koniunktury gospodarczej, co można stwierdzić, analizując zmiany jej wielkości w porównaniu ze zmianami PKB (tabela 2 oraz wykresy 14 i 15).
Należy jednak zaznaczyć, że począwszy od 2008 r. przebieg wykresów staje się mniej
zbliżony, co oznacza, że wpływ innych czynników makroekonomicznych na wielkość finansowania przedsiębiorstw przez instytucje kredytowe zaczyna zyskiwać na znaczeniu,
oraz że wśród nich może być skala transakcji M&A w sektorze bankowym.
Drugim, obok PKB, czynnikiem ściśle związanym z wielkością kredytów dla przedsiębiorstw w krajach UE-25 jest wielkość depozytów w instytucjach kredytowych – obydwie te
wielkości rosły nieprzerwanie aż do końca 2008 r. i były bardzo do siebie zbliżone, choć od
2005 r. w mniejszym stopniu (wykres 16). Wynika to z faktu, że depozyty detaliczne i korporacyjne są jednym z najważniejszych źródeł finansowania działalności kredytowej banków.
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Tabela 2. Estymacja parametrów regresji liniowej
Oceny parametrów
Zmienna
St. sw.

Intercept

PKB w cenach bieżących

1

1

Ocena parametru

–1,6E+07

10.77141

Błąd standardowy

2762983

0.98022

–5.82

10.99

<.0001

<.0001

0

0.88334

–21701139

8.77937

–10471025

12.76345

Wartość t
Pr. > |t|
Ocena standaryzowana
Przedział ufności 95 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ECB i Eurostatu.

Wykres 14. PKB i kredyty dla przedsiębiorstw niefinansowanych w UE 25 (mln EUR)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ECB i Eurostatu.
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Wykres 15. Wykres dopasowania dla Kredyty

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ECB i Eurostatu.

Wykres 16. Depozyty i kredyty dla przedsiębiorstw niefinansowanych w UE-25 (mln EUR)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ECB.
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Ewentualną zmianę znaczenia transakcji fuzji i przejęć na rynku bankowym dla
wielkości kredytów korporacyjnych w kontekście kryzysu gospodarczego zbadamy,
przeprowadzając analizę regresji metodą krokową oddzielnie dla lat 2002–2007 oraz lat
2008–2010, tj. zgodnie z zaproponowanym wcześniej punktem zwrotnym.
Dla danych z lat 2002–2007, mimo że niemal 98 % zmienności wielkości kredytów
jest wyjaśniana zmiennością wielkości depozytów, to liczbę transakcji M&A można
uznać za statystycznie istotną (na poziomie istotności 0,1, tabele 3 i 4).
Tabela 3. Estymacja regresji krokowej (stepwise) dla lat 2002–2007
Zmienna
wprowadzona

Cząstkowy
r-kwadrat

r-kwadrat
modelu

C(p)

Wartość
F

Pr. > F

Depozyty
w instytucjach
kredytowych
(100 mld EUR)

0.9833

0.9833

11.4034

1296.92

<.0001

2

Liczba transakcji
M&A

0.0044

0.9877

5.0928

7.56

0.0120

3

PKB w cenach
bieżących
(100 mld EUR)

0.0022

0.9899

3.0045

4.30

0.0512

Krok

1

Zmienna
usunięta

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bloomberg M&A i ECB.

Tabela 4. Estymacja parametrów regresji krokowej dla lat 2002–2007
Zmienna
St. sw.

Intercept

Liczba transakcji
M&A

Depozyty
w instytucjach
kredytow

PKB w cenach
bieżących

1

1

1

1

Ocena parametru

1294832

10281

1.34090

–2.03508

Błąd standardowy

1215402

2901.18891

0.13352

0.98113

1.07

3.54

10.04

–2.07

0.2994

0.0020

<.0001

0.0512

—

0.21405

0.04349

0.03643

0

4.67187

22.99588

27.44835

–1240453

4229.48683

1.06239

–4.08168

3830116

16333

1.61942

0.01151

Wartość t
Pr. > |t|
Tolerancja
Nadęcie wariancji
Przedział ufności 95 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bloomberg M&A i ECB.
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Podobnie mały wpływ, w porównaniu do wielkości depozytów, okazuje się mieć PKB
w cenach bieżących. Wydaje się, że przy stałym w tych latach wzroście PKB i depozytów,
te drugie konsumują wpływ koniunktury na wielkość kredytów dla przedsiębiorstw. Ponadto wartość transakcji M&A okazuje się w modelu statystycznie nieistotna.
Podobna analiza przeprowadzona dla lat 2008–2010 (tabele 5 i 6) potwierdza najważniejszy wniosek z analizy wykresów: wpływ poszczególnych zagregowanych czynników
na ogólną wielkość kredytu bankowego dla przedsiębiorstw w krajach UE-25 znacznie się
zmienił od momentu wybuchu kryzysu finansowego. Wartość transakcji fuzji i przejęć
Tabela 5. Estymacja regresji krokowej (stepwise) dla lat 2008–2010
Zmienna
wprowadzona

Krok

Zmienna
usunięta

Cząstkowy
r-kwadrat

r-kwadrat
modelu

C(p)

Wartość F

Pr. > F

1

Wartość
transakcji M&A

0.6702

0.6702

3.3068

20.32

0.0011

2

Depozyty
w instytucjach
kredytowych

0.1095

0.7797

1.5519

4.48

0.0635

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ECB i Eurostatu.

Tabela 6. Estymacja parametrów regresji krokowej dla lat 2008–2010
Zmienna
St. sw.

Intercept

Wartość transakcji
M&A

Depozyty w instytucjach
kredytowych

1

1

1

Ocena parametru

13329117

11.27787

0.24171

Błąd standardowy

1868345

2.31943

0.11426

7.13

4.86

2.12

<.0001

0.0009

0.0635

.

0.97809

0.97809

0

1.02240

1.02240

9102628

6.03096

–0.01676

17555606

16.52478

0.50018

Wartość t
Pr. > |t|
Tolerancja
Nadęcie wariancji
Przedział ufności 95 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ECB i Eurostatu.
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w sektorze bankowym, której wcześniejszy wpływ był statystycznie nieistotny, stała się
najważniejszą z badanych zmiennych, kształtującą strumień finansowania dla firm,
wyjaśniając 2/3 jego zmienności. Duży wpływ (11 % zmienności wielkości kredytów)
utrzymała zmienna dotycząca wielkości depozytów, choć jej znaczenie dla modelu radykalnie spadło. Model dla lat 2008–2010 wyjaśnia więc znacznie mniejszą część zmienności wielkości kredytów dla przedsiębiorstw niż w latach wcześniejszych. Jest to bezpośrednim efektem większych różnic pomiędzy dynamiką poszczególnych zmiennych po
2008 r. Daje to też pole do dalszych poszukiwań czynników mogących w ostatnich latach
istotnie wpływać na zagregowaną wielkość kredytów bankowych dla przedsiębiorstw tudzież innych zmiennych aproksymujących te czynniki.

Wnioski dla dalszych badań
Dla ewentualnych dalszych badań istotne wydają się następujące ustalenia:
•• po 2008 r. w krajach UE-25 zaszły znaczące zmiany dynamiki wielkości kredytów
udzielanych przedsiębiorcom przez banki,
•• po 2008 r. w krajach UE-25 zaszły znaczące zmiany dynamiki czynników uznawanych w literaturze za mające wpływ na działalność kredytową banków,

Wykres 17. Rezultaty wniosków kredytowych MSP w Europie (w %)*

* Średnia dla krajów: Belgia, Bułgaria, Dania, Niemcy, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Polska, Słowacja, Finlandia, Szwecja i Wielka Brytania.
Źródło: Eurostat.
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•• po 2008 r. bardzo duże znaczenie (wobec pozostałych dobranych zmiennych) dla
wielkości kredytów w skali makro zaczęły mieć procesy konsolidacyjne w sektorze
bankowym,
•• zależność ta może mieć związek z przesunięciem akcentów w działalności banków
z kredytowej na inwestycyjną,
•• przyjęte w badaniu zmienne aproksymujące czynniki wpływu identyfikowane w literaturze nie wyjaśniają w pełni zmian wielkości kredytów dla firm.
Tego obrazu dopełnia spostrzeżenie, że oprócz samej wielkości kredytów między
2007 i 2010 r., znacznie zmienił się również stopień akceptacji i odrzuceń wniosków
kredytowych małych i średnich firm w Europie (wykres 17). Z jednej strony, wskaźnik
ten może odzwierciedlać spadek rentowności firm, wartości posiadanych przez nie zabezpieczeń, czy też krańcowej opłacalności projektów inwestycyjnych. Z drugiej strony, można go odnieść do potencjału banków do udzielania kredytów, który po 2008 r.
znacznie się zmniejszył w wyniku spadku jakości posiadanych przez nie aktywów (np.
obligacji) oraz niekorzystnych zmian w strukturze i cenie pasywów (innych niż depozyty). Wpływ takich cech banków w kontekście udzielanego przez nie kredytu był dotychczas – podobnie jak wpływ transakcji M&A – rozpatrywany na poziomie podmiotu
lub segmentu rynku. Wydaje się, że skoro w okresie załamania koniunktury gospodarczej ostatnich lat masa transakcji konsolidacyjnych ujawniła swoje makroekonomiczne
znaczenie, podobnie może być z pozostałymi czynnikami. Niezbędne byłoby przy tym
przeanalizowanie większej liczby zmiennych mogących aproksymować poszczególne
czynniki.

Przypisy
1
Sektor bankowy utożsamiamy w niniejszym opracowaniu z instytucjami kredytowymi w rozumieniu
dyrektyw unijnych 2000/12/EC z 20 marca 2000 oraz 2000/28/EC z 18 września 2000.
2

Chodzi tu o podział na model kapitałowy (kraje anglosaskie) i model dłużny (np. Niemcy).

3

Skutkującej np. obniżką marż i wyjściami mniejszych firm, por. [McGahan et al., 2004].

4

Parametr regresji przy zmiennej PKB w przypadku wartości transakcji M&A wyniósł 0,04745 przy R2
wynoszącym 0,19, a w przypadku liczby transakcji 0,00007233 przy R2 równym 0,32.
5

Według badania analityków Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 12 krajach, w których wystąpił ostatni kryzys, aktywa pięciu największych banków wzrosły z 307 % PKB przed kryzysem do 335 %
w 2009 r. [Claessens et al., 2011, s. 20].
6

Measuring Entrepreneurship: A Digest of Indicators, 2009 edition, OECD.

7

Pomijamy tu transakcje wynikające np. z osobistych ambicji właścicieli banków.
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8

Pomijamy w tym miejscu zmiany regulacyjne, które w badanym okresie miały charakter ewolucyjny,
zróżnicowany pomiędzy państwami członkowskimi UE i nieskorelowany ze zmianami wielkości kredytów dla
przedsiębiorstw (np. CRD).
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Mergers and acquisitions in the banking sector
in Europe (EU-25) as a factor contributing
to the financing of enterprises in terms of macro
Summary
The aim of the study is answering the question if the number and the value of mergers and acquisitions in the European banking sector (EU-25), particularly in the context
of their dynamics during the last economic crisis, is connected with the enterprises’ access to finance.
The research relates the long-term structural changes of the European banking sector, changes in the value and the number of M&A in this sector, and macroeconomic
variables to the value of the credit for non-financial corporations. While the identified
relations do not allow recognizing important relationships between the processes of consolidation and the value of credit for the timespan 2002–2008, the value of the M&A
transactions became most significant among the considered factors, influencing corporate bank lending, from 2008 onwards.
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The paper consists of five parts:
the first part defines the role of the banking sector in the economic growth and describes its long-term structural changes,
the second part comprises the description of the changes in the area of M&A in relation to the crisis of 2008–2010,
the third part contains a literature review concerning the links between banking sector consolidation and corporate financing,
the fourth part comprises the introductory investigation of the relationships among
particular macroeconomic variables in this area,
the fifth part consists of the recommendations for the further investigation.

