Informacja prasowa

Rozwój rynków kapitałowych w krajach Europy Środkowej i Wschodnie może
odblokować €200 bilionów kapitału długoterminowego
Nowy raport AFME i New Financial bada wzrost nowych szans dla 11 krajów Unii Europejskiej o wysokim
potencjale rozwojowym
15 listopada 2016

Nowy raport opublikowany dziś przez Association for Financial Markets in Europe (AFME) i New Financial
wskazuje na ogromne możliwości rozwoju rynków kapitałowych w Europie Środkowej i Wschodniej (EŚW).
Raport koncentruje się na gospodarkach 11 krajów Unii Europejskiejz regionu EŚW, (UE-11), które cechuje
wysoki potencjał rozwojowy i możliwości wykorzystania rynków kapitałowych w celu przyspieszenia
wzrostu PKB oraz polepszenia wydajności w całym regionie. Raport stwierdza, iż głębsze rynki kapitałowe w
krajach UE-11 mogą odblokować ponad € 200 bilionów kapitału długoterminowego, a także ponad € 40
bilionów rocznie w dodatkowych funduszach dla firm.
Dane pochodzą z nowego raportu “The Benefits of Capital Markets to High Potential EU Economies”
("Korzyści płynące z rynków kapitałowych dla gospodarek Unii Europejskiej o wysokim potencjale
rozwojowym”), który analizuje rozmiar, głębokość i potencjał rozwoju rynków kapitałowych w krajach UE11, bada ich systemy finansowe i programy reform oraz rozważa perspetywy rozwoju długoterminowego.

Paul McGhee, dyrektor strategii w AFME, powiedział: "Nasz raport wskazuje na korzyści gospodarcze
płynące z dalszego pogłębiania rynków kapitałowych w Europie oraz sugeruje że kraje Europy Środkowej i
Wschodniej mogą być największymi beneficjentami inicjatywy Capital Markets Union (CMU). CMU to istotna
reforma długoterminowa, która może przynieść nowy impuls dla gospodarki europejskiej."

William Wright, dyrektor zarządzający w New Financial, powiedział: "Ten raport potwierdza, że dla
krajów Europy Środkowej i Wschodniej istniej ogromna szansa rozwoju rynków kapitałowych w celu
dywersyfikacji źródeł finansowania i budowy puli kapitału długoterminowego, który z kolei może okazać sie
pomocny w osiągnięciu wzrostu gospodaczego, na takim poziomie, na jakim kraje te cieszyły się przed
kryzysem finansowym. Raport podkreśla również, iż to przede wszystkim mniejsze gospodarki, o mniej
rozwiniętych rynkach kapitałowych mogą zyskać z inicjatywy Capital Markets Union. Instutucje Unijne, rządy
krajowe oraz uczestnicy rynku, wszyscy, mają znaczącą rolę w rozwoju rynków kapitałowych w przyszłości."
Po dłuższym okresie rozwoju w poprzedniej dekadzie, wzrost gospodarczy w gospodarkach UE-11 spadł o
połowę od czasu kryzysu finansowego, powodując spowolnienie wzrostu PKB i obniżenie wydajności
gospodarczej, pokrywając się również ze spadkiem stopy inwestycji.

System bankowy w UE-11przeszedł przez proces delewarowania od 2008 roku, szczególnie w krajach
bałtyckich i gospodarkach bałkańskich, co przyczyniło się do obniżenia stóp inwestycyjnych w tym regionie.
Obecnie firmy w UE-11 w dużym stopniu polegają na zyskach zatrzymanych aby finansować swoje inwestycje.
Rynki kapitałowe mogą stanowić istotne źródło dodatkowego finansowania.

Kraje UE-11, stanowią łacznie 20% ludności UE i 8% PKB, natomiast aktywność rynków kapitałowych w tych
krajach sięga zaledwie 2,5%. Średnio rynki kapitałowe w krajach UE -11 są tyko w jednej trzeciej tak
rozwinięte jak ma to miejscje w UE jako całości, przy pomiarze w 23 różnych sektorach działalności w
stosunku do PKB.
Ponadto przedsiębiorstwa w UE-11 w większym stopniu polegają na kredytach bankowych niż mato miejsce
w pozostałej części UE. Kredyty bankowe stanowią 85% długu korporacyjnego w porównaniu ze średnią w
UE w wysokości 75%.

Raport zawiera przegląd kroków, które rządy krajowe, lokalne podmioty gospodarcze i instytucje UE
podejmują już dziś aby wspierać rozwój rynków kapitałowych, a także sugeruje pewne propozycje dotyczące
dalszej polityki wspierania rozwoju gospodarczego. Należą do nich:
Promowanie rozwoju krajowych systemów emerytalnych w celu zapewnienia większej krajowej puli
inwestycyjnej;
•

•
•
•
•
•
•

Złagodzenie organiczeń dla inwestorów instytucjonalnych w celu umożliwienia inwestycji w
większych szeregach aktywów;
Promowanie dywersyfikacji źródeł finansowania dla spółek wzrostowych oraz promowanie
alternatywnych źródeł finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw;
Rozwój lokalnej infrastruktury rynku finansowego – potencjalne poprzez współpracę regionalną;
Wspieranie przedsiębiorczości oraz usprawnienie ram restrukturyzacji przedsiębiorstw;
Wspieranie lokalnych emitentów w dostępie do rynków kapitałowych;
Zachęcanie przedsiębiorstw państwowych do emisji obligacji oraz do przeprowadzania Piereszej
Oferty Publicznej (IPO);
Udzielenie wsparcia na rozwój koniecznych reform rynków kapitałowych, dostosowanych do
lokalnego środowiska biznesowego.

Raport dostępny jest na stronach internetowych AFME i New Financial.
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O AFME:
AFME (Association for Financial Markets in Europe ), stowarzyszenie rynków finansowych w Europie, które
promuje uczciwe, zorganizowane i skuteczne rynki kapitałowe w Europie. Zapewnia przywództwo w dążeniu
do realizacji interesów wszystkich uczestników rynku. AFME reprezentuje szeroki wachlarz europejskich i
światowych uczestników rynków finansowych. Członkowie AFME to banki ogólnoeuropejskie i globalne, jak
również najważniejsze banki regionalne, brokerzy, firmy prawnicze, inwestorzy a także inne podmioty na
rynkach finansowych. AFME uczestniczy w globalnym stowarzyszeniu GFMA (Global Financial Markets
Association) wraz z Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) w USA oraz z Asia
Securities Industry and Financial Markets Association (ASIFMA). Aby uzyskać więcej informacji, prosimy
odwiedzić stronę internetową AFME: www.afme.eu.
Dołącz do nas na Twitterze @news_from_afme
O New Financial:
New Financial to think-tank i forum przekonane, że Europa potrzebuje większych i lepszych rynków
kapitałowych w celu odbudowy i rozwóju ekonimicznego. New Financial uważa, że stwarza to ogromne
możliwości dla branży i jej klientów do zmian i zastonowienia się jak działają rynki kapitałowe. Jesteśmy
organizacją społeczną, która powstała we wrześniu 2014 roku i jest finansowana przez członków z różnych
sektorów przemysłu na rynkach kapitałowych.
Dołącz do nas na Twitterze @NewFinancialLLP
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