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Polskie euroobligacje na mi dzynarodowym rynku
kapita owym
1. Obligacje na mi dzynarodowym rynku kapita owym
Euroobligacje posiadaj prawie wszystkie atrybuty obligacji, jedyna ró nica jaka
mi dzy nimi wyst puje polega na, tym i s denominowane w ró nych walutach ni
kraj je emituj cy. Sprzeda i obrót nimi odbywa si na rynkach (gie dach) mi dzynarodowych. Euroobligacja jest wi c papierem warto ciowym wystawionym na okaziciela. Stanowi ona zobowi zanie emitenta (wystawcy) do zap aty w a cicielowi (posiadaczowi euroobligacji) kwoty euroobligacji (jednorazowo lub ratami w okre lonych
terminach) wraz z odsetkami po przedstawieniu tego dokumentu oraz zap aty kuponów
odsetkowych na warunkach w nim podanych do czasu wykupu euroobligacji1
Mi dzynarodowy rynek euroobligacji jest przyk adem rynku doskonale konkurencyjnego, gdzie cena obligacji kszta tuje si dzi ki kszta towaniu si popytu i poda y
na te instrumenty. Rynek ten nie podlega wi c adnej w adzy, dotyczy to tak e
narodowych w adz walutowych. Podobnie jak obligacje notowane na rynkach krajowych tak i euroobligacje podlegaj sprzeda y na rynku pierwotnym oraz obrotowi na
rynkach wtórnych za po rednictwem banków wyspecjalizowanych w tego typu us ugach, a które stwarzaj mo liwo ci up ynnienia euroobligacji przed terminem ich
wykupu.
Rynek euroobligacji rozpocz swoje funkcjonowanie w 1963 roku (emisja euroobligacji wynosi a 164 mln USD do roku 1970 wzros a do 2.966 mln USD) i dynamicznie si rozwija. Do powstania tego rynku przyczyni si wzrost kosztów zaci gania po yczek w USA w latach 1963-1974, co spowodowa o przesuni cie zainteresowania po yczkami w krajach europejskich, przede wszystkim na londy ski rynek
kapita owy. Do rozwoju rynku euroobligacji przyczyni a si równie liberalizacja
przepisów dewizowych oraz deregulacja rynków finansowych krajów rozwini tych.
Dzi ki temu wzros a liczba podmiotów preferuj cych sekurytyzacj (zaci ganie kredytów w formie papierów d u nych) zamiast zaci gania kredytów. Do pog bienia tego
zjawiska doprowadzi wzrost bezpo rednich inwestycji zagranicznych (pocz tkowo
g ównie firm ameryka skich) oraz rozwój techniki umo liwiaj cy popraw
czno ci
mi dzy bankami. 2
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S. R czkowski (red.), Rozliczenia mi dzynarodowe, PWE, Warszawa 1977, s. 370-375.
A.B. Kisiel- owczyc (red.), Wspó czesna gospodarka wiatowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk 1999, s. 164 i 167-168.
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Warto
Lata
1970
1975
1976
1977
1978
1979
1984

euroobligacji emitowanych w latach 1970-1990
mln. USD
2.966
8.567
14.328
17.771
14.125
18.726
79.458

lata
1985
1986
1987
1988
1989
1990

mln. USD
136.731
188.747
140.535
178.869
212.853
181.879

ród o: World Financial Markets, marzec 1978, s. 2; lipiec 1978, s. 13; wrzesie /pa dziernik 1987,
s. 18; wrzesie 1988, s. 18; International Capital Markets. Developments and Prospects,
maj 1991 s. 1023.

Euroobligacje mog by emitowane przez ró nego rodzaju jednostki, z tego te
powodu rynek euroobligacji dzieli si na cztery sektory:
1. sektor publiczny, który obejmuje rz dy  przedsi biorstwa pa stwowe i w adze
terytorialne,
2. sektor prywatny, obejmuj cy banki komercyjne i wyspecjalizowane instytucje
finansowe,
3. sektor prywatny niefirnansowy, w sk ad którego wchodz przedsi biorstwa prywatne spó ki akcyjne, wielkie korporacje ponadnarodowe,
4. sektor organizacji mi dzynarodowych, z Bankiem wiatowym na czele, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i regionalnymi bankami rozwoju.4
G ównymi nabywcami i emitentami euroobligacji s inwestorzy instytucjonalni
(np. fundusze emerytalne czy towarzystwa ubezpieczeniowe), banki komercyjne (ok.
100 domów handlowych i banków zdominowa o po rednictwo na rynku wtórnym) i
inwestorzy indywidualni, wszyscy oni traktuj zakup obligacji jak lokat kapita u.
Inwestorzy dzia aj cy na rynku euroobligacji kieruj si ró nymi motywami. Najcz ciej podkre lanymi przyczynami lokowania kapita u na tym rynku s : mo liwo
uzyskania wy szego dochodu ni na rynkach krajowych, mo liwo uzyskania portfela
walorów, których poziom ryzyka odpowiada inwestorom, czy mo liwo unikni cia
opodatkowania np. poprzez inwestowanie za po rednictwem kont dyskrecjonalnych
(anonimowych) za o onych i prowadzonych najcz ciej przez banki szwajcarskie.
W ród inwestorów  je li chodzi o kraj siedziby  prym wiod inwestorzy pochodz cy
z krajów wysokorozwini tych. Wszelkie operacje, jakie maj miejsce na tym rynku
obj te s tajemnic , czego dowodem jest brak publikowanych danych o transakcjach
zawieranych na rynku wtórnym oraz o obecnych na nim inwestorach. Na rynku tym
nie ma oficjalnych kursów euroobligacji. Transakcje s zawierane drog telefoniczn i
elektroniczn , po uprzednim rozpoznaniu cen oferowanych przy ich sprzeda y i zakupie. Najpe niejsz wiedz mo na uzyska cz sto jedynie na rynku pierwotnym. 5
3
4
5

K. Zabielski, Finanse mi dzynarodowe, PWN, Warszawa 1998, s. 245.
Ibidem, s. 235.
Ibidem, s. 236-246; Rzeczpospolita nr 42, 19 lutego 2002.
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Euroobligacje denominowane s w walutach wymienialnych, najcz ciej w dolarach ameryka skich i walutach krajów Unii Europejskiej przed ich wymian a obecnie
w euro. Dla emitenta euroobligacji s one form d ugoterminowego kredytu udzielonego mu w walutach innych ni waluta krajowa.

2. Przyczyny emisji polskich euroobligacji
Do chwili obecnej rz d Polski o miokrotnie emitowa na mi dzynarodowym
rynku kapita owym obligacje. Ostatnie dane publikowane przez Ministerstwo Finansów wskazuj na wzrost wielko ci pozyskiwanych przez rz d rodków na mi dzynarodowym rynku kapita owym. W sierpniu 2001 r. zad u enie Skarbu pa stwa z tytu u
emisji euroobligacji wynosi o 6.985,3 mln z . W okresie poprzednim przed ostatni
emisj zad u enie wynosi o 4.462,6 mln z .6
Tabela 2.

Emisja polskich euroobligacji rz dowych

Data emisji

Kwota

lipiec 1995

250 mln USD

lipiec 1996
lipiec 1997
lipiec 1997
marzec 2000
stycze 2001
listopad 2001
luty 2002

250 mln marek
300 mln USD
100 mln USD
600 mln euro
750 mln euro
250 mln euro
750 mln euro

Termin wykupu
13 lipca 2000
lipiec 2001
1 lipca 2004
1 lipca 2017
marzec 2010
luty 2011
luty 2011
12 marca 2012

Oprocen- Banki organitowanie
zatorzy
7,75
JP Morgan
CSFB i
6,125 Deutsche Bank
7,125
JP Morgan
7,75
JP Morgan
CSFB i
6 PNB Paribas
Deutsche Bank
5,5 i Merrill Lynch
Deursche Bank
5,5 i Merrill Lynch
5,5 CSFB i SSSB

Zastosowane skróty:
CSFB  Credit Suisse First Boston
SSSB  Schroder Salomon Smith Barney
ród o: Dane Ministerstwa Finansów, http://www.mf.gov.pl; Rzeczpospolita nr 49/2002.

Emisja euroobligacji pozwala na uzyskanie walut wymienialnych, które mog
zosta u yte do sp aty zad u enia zagranicznego kraju. W ten sposób Ministerstwo
Finansów uzyska o pieni dze na przedterminowy wykup cz ci obligacji Bradyego 
z przeprowadzonej w styczniu 2001 r. sprzeda y euroobligacji. Uzyskana na mi dzynarodowym rynku kapita owym kwota 750 mln euro w cz ci (250 mln euro) wp acona na rachunek walutowy w NBP pozwoli a na przedterminowy wykup zad u enia.
Tak e emisja 10-letnich euroobligacji w lutym 2002 r. przeznaczona zosta a w a nie na
sp at zobowi za zagranicznych Polski. Ca o wp ywów znalaz a si na rachunku
6

Dane Ministerstwa Finansów: http://www.mf.gov.pl.
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walutowym Ministerstwa Finansów w NBP. Nale y zauwa y , i pozwala to na zdobycie dewiz na sp at lub wykup cz ci dotychczasowego zad u enia nie zmniejsza
jednak zad u enia w sposób znacz cy, poniewa same obligacje staj si d ugiem. Ich
emisja pozwala na zmian struktury d ugu zagranicznego, a co si z tym wi e polepszenie warunków i terminu sp aty kredytu.7
Zdobycie walut na sp at zad u enia zagranicznego nie jest jedyn przyczyn
emisji euroobligacji. W marcu 2000 r. Polska wyemitowa a 10-letnie (termin wykupu
22 marca 2010 r.) euroobligacje o warto ci 600 mln euro i oprocentowaniu (kuponie)
6%. By y to pierwsze euroobligacje rz du polskiego nominowane w euro. Zanim
dosz o do ich sprzeda y zaprezentowano je (tzw. roadshow) w najwa niejszych finansowych centrach Europy. O poprawie wizerunku Polski jako d u nika wiadczy zainteresowanie jakim cieszy y si te obligacje  zamówienia osi gn y w sumie warto
2 mld euro. Emisja ta mia a na celu stworzenie tzw. benchmarku, czyli punktu odniesienia dla polskich przedsi biorstw, gdyby mia y zamiar pozyskiwa rodki (euro) na
zagranicznych rynkach kapita owych.8
Przyczyny, dla których rz d decyduje si na emisj euroobligacji mog by ró ne, np. wp ywy ze sprzeda y euroobligacji w listopadzie 2001 r. zasili y bud et pa stwa i zosta y wykorzystane na finansowanie jego deficytu.9
Na lipiec 2002 r. ministerstwo finansów planowa o wyemitowanie obligacji na
rynek ameryka ski o warto ci 800 mln USD (tzw. obligacje jankeskie). Emisj tak
przewiduje ustawa bud etowa, zak adaj ca na rok 2002 emisj obligacji o warto ci 800
mln USD i 1 mld euro (7,328 mld z ). Kwota ta zosta a ju cz ciowo wykorzystana w
lutym tego roku, emisja euroobligacji wynios a 750 mln euro. Ostatnie obligacje na
rynek ameryka ski by y emitowane w roku 1997. Obligacje jankeskie s przyk adem
nieco innego rodzaju obligacji emitowanych na rynkach kapita owych, tzw. obligacji
zagranicznych. Obligacje zagraniczne s skierowane do podmiotów dzia aj cych na
terenie okre lonego kraju  innego ni podmiot emituj cy je. Emisja tego typu obligacji odbywa si zgodnie z regu ami obowi zuj cymi na danym krajowym rynku kapitaowym, za po rednictwem krajowych banków. 10
7

8

9

10

Cena emisyjna obligacji to 98,32% warto ci nominalnej, ich rentowno wynios a 5,725% to o 75
punktów (0,75%) wy ej ni rentowno niemieckich obligacji skarbowych. Przy wcze niejszych emisjach w styczniu 2001 r. rentowno polskich obligacji przewy szy a obligacje niemieckie o 80 punktów, natomiast w przypadku emisji uzupe niaj cej z listopada 2001 r. tylko 74 punkty. Dane Ministerstwa Finansów w: http://www.mf.gov.pl; Rzeczpospolita nr 49, 27 lutego 2002
Cena emisyjna tych obligacji wynios a 98,3% warto ci nominalnej natomiast rentowno ostateczna
6,24% - o 0,82% wi cej ni dochodowo obligacji rz du Niemiec (inwestorzy wi c ocenili, i ryzyko
niewyp acalno ci Polski o tak warto przewy sza ryzyko zwi zane z rz dowymi papierami niemieckimi) Rzeczpospolita nr 57, 8 marca 2000.
Cena emisyjna obligacji to 98,32% warto ci nominalnej, ich rentowno wynios a 5,725% to o 75
punktów (0,75%) wy ej ni rentowno niemieckich obligacji skarbowych. Przy wcze niejszych emisjach w styczniu 2001 r. rentowno polskich obligacji przewy szy a obligacje niemieckie o 80 punktów, natomiast w przypadku emisji uzupe niaj cej z listopada 2001 r. tylko 74 punkty. Dane Ministerstwa Finansów: http://www.mf.gov.pl; Rzeczpospolita nr 279, 26 listopada 2001; Rzeczpospolita
nr 49, 27 lutego 2002
Rzeczpospolita nr 92, 19.04.2002; Dla odró nienia obligacje emitowane na rynku brytyjskim przez
cudzoziemców nosz nazw buldog (bulldog), na rynku japo skim s to obligacje samurajskie
(samurai bonds). red. A.B. Kisiel- owczyc, Wspó czesna gospodarka wiatowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk 1999, s. 168
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Do wzrostu zainteresowania pozyskiwaniem walut obcych drog emisji euroobligacji przyczyni si relatywny spadek kosztów obs ugi zad u enia zagranicznego w
porównaniu z zad u eniem na rynku krajowym, dotyczy to m.in. ni szego oprocentowania. Dodatkowym czynnikiem zach caj cym sta o si wzmocnienie kursu polskiej
waluty. Zagro eniem staje si w ostatnim okresie wzrost d ugu publicznego, który
mo e osi gn w 2003 r. nawet 50% PKB. Koszty obs ugi publicznego d ugu pa stwowego na rok 2002 przewidziane w projekcie bud etu na ten rok oszacowano na
25.800 mln z z czego 21.400 mln z to zad u enie krajowe, za 4.400 mln z to zad uenie zagraniczne.11
W roku 1999 koszty obs ugi d ugu krajowego w znacznym stopniu (czterokrotnie) przekracza y koszty obs ugi zad u enia zagranicznego.
Tabela 3.

Koszty obs ugi d ugu krajowego i zagranicznego w 1999 r.

Zad u enie nominalne
(w mld z )
d ug krajowy
d ug zagraniczny

kwota d ugu
134,4
129,7

wydatki na obs ug

relacja (w %)

15,0
3,9

ród o: S. Nieckarz, D ug publiczny i zad u enie zagraniczne, Nowe
26.11.2000 s. 17

11,2
3,0

ycie Gospodarcze nr 48,

Bior c pod uwag dane na rok 2002 relacja ulega zmniejszeniu, nadal jednak
ta szy jest d ug pozyskiwany za granic (niemal trzykrotnie).
Tabela 4.

Koszty obs ugi d ugu krajowego i zagranicznego w 2002 r.

Zad u enie nominalne
(w mld z .)
d ug krajowy
d ug zagraniczny

kwota d ugu
230
1182

wydatki na obs ug
21,4
4,4

relacja (w %)
9,3
3,7

ród o: opracowanie w asne na podstawie ustawy bud etowej; P. Jab o ski, Coraz wi kszy ci ar deficytu,
Rzeczpospolita nr 278, 28 listopada 2001.

Dane w tabeli przedstawiaj zad u enie w uj ciu nominalnym wraz z odsetkami,
aby wi c dok adnie zobrazowa ró nice mi dzy kosztem obs ugi d ugu krajowego i
zagranicznego nale a oby odsetki odliczy od tej wielko ci, od roku 1998 Ministerstwo Finansów w uzasadnieniach do bud etu nie podaje tej wielko ci w odniesieniu do
wielko ci kapita u. Nale y oczekiwa , i w przypadku jej uwzgl dnienia relacja obs ugi d ugu zagranicznego w stosunku do krajowego by aby jeszcze korzystniejsza. Relatywnie wysokie koszty obs ugi d ugu krajowego, wynikaj ce m.in. z dysproporcji w
stopach procentowych kredytów krajowych i zagranicznych mo e w przysz o ci sk ania rz d do zaci gania wi kszej ilo ci po yczek na rynku mi dzynarodowym ni
krajowym. Wyja nienie, i po yczka na rynku krajowym wzbogaca obywateli danego
kraju nie wchodzi w gr , poniewa krajowy rynek d ugu publicznego jest tak e do11

Rzeczpospolita nr 42, 19 lutego 2002.
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st pny dla inwestorów zagranicznych, którzy zach ceni korzystnym oprocentowaniem
do ch tnie kupuj obligacje skarbowe i bony rz du polskiego.12
Z mo liwo ci pozyskania kapita u drog emisji euroobligacji korzystaj tak e
polskie przedsi biorstwa. W po owie 2001 r. szacowano, i inwestorzy zagraniczni s
w posiadaniu papierów d u nych polskich firm o cznej warto ci ok. 3 mld USD. Do
ko ca roku warto ta osi gn a 3,6 mld USD. Liderem jest Telekomunikacja Polska
S.A., która do po owy 2001 r. sprzeda a na mi dzynarodowym rynku kapita owym
euroobligacje o warto ci 1 mld USD i ok. 1,5 mld euro. Pocz tkowo wi kszo emisji
by a denominowana w dolarach ameryka skich, obecnie ze wzgl du na oczekiwane
przyst pienie Polski do Unii Europejskiej wiele firm wybiera emisje w euro. W po owie 2001r. warto emisji w obu walutach by a porównywalna. Tak e cz
jednostek
samorz dów terytorialnych pozyskuje w ten sposób rodki na sw dzia alno i inwestycje. W po owie 2000 r. kwota zad u enia zagranicznego z tytu u emisji papierów
warto ciowych wynosi a ok. 134 mln z . i przewy sza a kwot zaci gni tych za granic kredytów niemal dwukrotnie.13
Tabela 5.

Wybrane emisje euroobligacji przedsi biorstw polskich

Przedsi biorstwo
BPH
Bank Handlowy
LOT
Elektrownia Turów

Kwota
100 mln USD
200 mln USD
100 mln USD
270 mln EUR

Data emisji
1997
1997
1998
2001

ród o: ING Barings.

3. Rating polskich euroobligacji
Z up ywem czasu da si zauwa y pewna tendencja zwi zana z polskimi euroobligacjami  ich oprocentowanie ulega zmniejszeniu, przy jednoczesnej poprawie
ratingu. Emitowane w 1995 r. euroobligacje otrzyma y oceny od firm: Standard &
Poors BB, oraz BB+ od IBCA. Rating jest opini oceniaj c ryzyko kredytowe podmiotu zaci gaj cego d ug na rynku mi dzynarodowym. Jest to opinia okre laj ca
mo liwo ci sp aty zad u enia wraz ze zobowi zaniami towarzysz cymi zad u eniu.
Rating jest wyra any za pomoc symboli i okre la w syntetyczny sposób sytuacj
zarówno samego d u nika jak i jego otoczenia, z jednoczesnym uwzgl dnieniem
ryzyka towarzysz cego walucie w jakiej jest zaci gany d ug oraz ryzyka transferu (gdy
w trudnej sytuacji gospodarczej istnieje mo liwo ingerencji banku centralnego kraju
emitenta). Ocena ta dotyczy z regu y prognoz, okre la wi c mo liwo ci regulowania
przysz ych p atno ci. Poniewa z prognozowaniem wi e si tak e ryzyko, wi c oceny
ró nych agencji ratingowych cz sto ró ni si mi dzy sob , nie s to jednak z regu y
12
13

Drogi d ug publiczny, Rzeczpospolita nr 267, 16 listopada 1999; S. Nieckarz, D ug publiczny i
zad u enie zagraniczne, Nowe ycie Gospodarcze nr 48, 26 listopada 2000, s. 17.
Zad u enie ro nie powoli, Rzeczpospolita nr 163, 14 lipca 2000; S. Karpi ski, Korzystniejsze ni
kredyty, Rzeczpospolita nr 86, 11 kwietnia 2001.
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ró nice bardzo znacz ce. Ratingi sporz dzane dla obligacji rz dowych maj wp yw na
ocen obligacji emitowanych na mi dzynarodowych rynkach kapita owych przez
innych rezydentów danego kraju, poniewa sytuacja w kraju emitenta b dzie wp ywa
na jego ocen i mo liwo ci sp aty zad u enia. Ocena taka nie przekracza z regu y
górnego pu apu ratingowego sporz dzanego dla kraju emitenta.14
W przypadku ratingu oceniaj cego pa stwo emituj ce euroobligacje brana jest
pod uwag zdolno i gotowo banku centralnego pa stwa do obs ugi zagranicznego
zad u enia pa stwa, lecz tak e obs ugi zad u enia zagranicznego podmiotów gospodarczych i warunki towarzysz ce udost pnianiu walut obcych. Dzi ki temu okre la si
nie tylko zdolno ci kredytowe rz du pa stwa, ale tak e ca ego sektora publicznego. W
przypadku oceny zdolno ci do sp aty zad u enia zagranicznego bierze si tak e pod
uwag szereg wska ników makroekonomicznych, m.in. saldo wymiany z zagranic .
Przy sporz dzaniu ratingów uwzgl dnia si zarówno polityk wewn trzn , jak i zagraniczn oraz stan gospodarki krajowej i zagranicznej.15
Tabela 6.
Nazwa
agencji
Moodys
Investors
Service
Standard
& Poors

Fitch
A. M.
Best Co.

Wybrane agencje ratingowe o zasi gu globalnym oraz stosowane przez
nie oznaczenia
Symbole
Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3

Wysoka jako

Baa1, Baa2, Baa3, Ba1, Ba2, Ba3, B1, B2, B3

rednia jako

Caa1, Caa2, Caa3, Ca, C

Niska jako

AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-

Wysoka jako

BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, B, B-

rednia jako

CCC+, CCC, CCC-, CC

Niska jako

AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-,

Wysoka jako

BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, B, B-

rednia jako

CCC+, CCC, CCC-, CC

Niska jako
Najwy sza jako i
pierwszorz dna
Bardzo dobra i
rednia jako
Marginesowa i
s aba jako

A++, A+ (Superior), A, A- (Excellent)
B++, B+ (Very Good), B, B- (Fair)
C++, C+ (Marginal), C, C- (Weak)

14
15

Komentarz

D (Poor)

Bardzo s aba

E (Under Regulatory Supervision)

Pod nadzorem

T.T. Kaczmarek, Kryteria oceny gospodarki stosowane przez agencje ratingowe, Gospodarka
Narodowa nr 1-2/2002, s. 83-84.
Ibidem, s. 84-85.
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F (In Liquidation)
S (Rating Suspended)
AAA, AA, A

W likwidacji
Rating zawieszony
Wysoka jako

BBB, BB, B

rednia jako

CCC, CC, C

Niska jako

* oznaczenia stosowane do ko ca roku 2001, od roku 2002 stosuje oznaczenia takie jak Fitch.
ród o: Basel Committee on Banking Supervision Working Papers, nr 3, sierpie 2000; T. T. Kaczmarek,
Kryteria oceny gospodarki stosowane przez agencje ratingowe, Gospodarka Narodowa nr 12/2002, s. 92-93.

W marcu 2002 r. agencja ratingowa Fitch opublikowa a swój rating dla Polski.
Rating d ugoterminowy utrzyma si na wcze niejszym poziomie BBB+ dla zobowi za walutowych, natomiast dla zobowi za w walucie krajowej A+. Pogarszaj cy si
stan finansów publicznych (ryzyko przekroczenia przez d ug finansów publicznych
50% PKB w 2003 r.) wp yn negatywnie na ocen wiarygodno ci naszej gospodarki,
zosta jednak zdyskontowany przewidywanym przyst pieniem Polski do Unii Europejskiej w latach 2004-2005. Inne agencje oceni y Polsk podobnie Moodys Investors
Service wystawi o not Baa1, a Standard & Poors BBB+.16

4. Podsumowanie
Zad u enie zagraniczne, w tym emisja euroobligacji, stanowi cz
d ugu pa stwowego publicznego. Na koniec 2000 r. d ug ten wyniós w Polsce 266,8 mld z .
Jedynie 8,4% stanowi y papiery warto ciowe, z czego jeszcze cz
to obligacje Bradyego, na które zosta o zamienione zad u enie Polski wobec wierzycieli skupionych
w Klubie Londy skim. Wielko zad u enia zagranicznego Polski sk ada si jedynie w
cz ci z zad u enia Skarbu Pa stwa. W rzeczywisto ci ca o polskiego d ugu pod
koniec pierwszego kwarta u 2001 r. wynosi a 69,2 mld USD, z czego 33,5 mld USD to
w a nie zad u enie sektora rz dowego za pozosta a cz
29,3 mld USD to zad u enie
przedsi biorstw, w tym 3,6 mld USD to papiery warto ciowe przedsi biorstw znajduj ce si w r kach zagranicznych inwestorów. W ostatnich latach najwi ksza dynamika
przyrostu zad u enia zagranicznego jest obserwowana w a nie w przedsi biorstwach.
Pozytywnym zjawiskiem jest spadek od ko ca roku 1999 warto ci kredytów krótkoterminowych (p atnych w ci gu roku). W marcu 2001 r. ich warto wynosi a 9 mld
USD (w relacji do rezerw walutowych ok. 28%), podczas gdy na pocz tku roku 2000 
11,1 mld.17
16
17

A. S ojewska, Rating Polski bez zmian, Rzeczpospolita nr 68, 21 marca 2002; http://gielda.onet.pl.
W latach 1996-2000 zad u enie zagraniczne we wszystkich sektorach gospodarki wzros o z 47,5 mld
USD do 68,2 mld USD na koniec roku 2000 (1997 - 49,6 mld USD, 1998  59,2, 1999  64,9). Jedn
z przyczyn wzrostu zad u enia przedsi biorstw by y emisje obligacji na rynkach zagranicznych. Dodatkowym czynnikiem zwi kszaj cym zainteresowanie po yczkami zagranicznymi by o bardzo niekorzystne oprocentowanie kredytów z otowych, oraz niekorzystny kurs z otego i jego nadwarto ciowanie. To jednak stwarza zagro enie w przypadku deprecjacji polskiej waluty, gdy spowoduje wzrost
kosztów zwi zanych ze sp at kredytów (na sp at kredytu o tej samej warto ci dewizowej trzeba b -
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Firmy i rz d decyduj si na pozyskanie kapita u z emisji euroobligacji nie tylko
ze wzgl du na ni sze koszty, lecz tak e ze wzgl du na trudno ci ze zdobyciem na
rynku krajowym odpowiedniej wielko ci rodków potrzebnych na planowane inwestycje, czy wydatki. Cena emisji euroobligacji jest porównywalna z cen kredytu bankowego, oprócz tego oferuje cz sto korzystniejsze rozwi zania je li chodzi o termin
zapadalno ci (z regu y euroobligacje s walorami d ugoterminowymi rednio 5-10
letnimi co ma istotne znaczenie przy inwestycjach infrastrukturalnych, których zwrot
nast puje w d u szym okresie czasu), ponadto oferuje korzystniejsze oprocentowanie,
a tak e elastyczniejsze formy prawne i obowi zki informacyjne. Stwarza jednak dodatkowe ryzyko  kursowe, istnieje jednak mo liwo zabezpieczenia si przed nim.
Mo na oczekiwa , e w najbli szych latach b dzie nast powa dalszy rozwój tej formy
pozyskiwania kapita u. Czego dowodem jest post puj cy proces zad u ania przedsi biorstw i rz du za granic , w tym poprzez emisj euroobligacji.

Bibliografia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Chro cicki T., Koniunktura w przedsi biorstwach. Polskie d ugi, Nowe ycie
Gospodarcze, 9 wrze nia 2001.
Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl.
Jab o ski P., Coraz wi kszy ci ar deficytu, Rzeczpospolita, 28 listopada
2001.
Kaczmarek T. T., Kryteria oceny gospodarki stosowane przez agencje ratingowe, Gospodarka Narodowa nr 1-2/2002.
Karpi ski S., Korzystniejsze ni kredyty, Rzeczpospolita, 11 kwietnia 2001.
Kisiel- owczyc A. B., Wspó czesna gospodarka wiatowa, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk 1999.
Nieckarz S., D ug publiczny i zad u enie zagraniczne, Nowe ycie Gospodarcze, 26 listopada 2000, s. 16-17.
Onet.pl, gielda.onet.pl.
R czkowski S., Rozliczenia mi dzynarodowe, PWE, Warszawa 1977.
Rzeczpospolita, 16 listopada 1999, 8 marca 2000, 14 lipca 2000, 26 listopada
2001, 19 lutego 2002, 27 lutego 2002, 19 kwietnia 2002.
S ojewska A., Rating Polski bez zmian, Rzeczpospolita, 21 marca 2002.
Wprost, 10 czerwca 2001, s. 37.
Zabielski K., Finanse mi dzynarodowe, PWN, Warszawa 1998.
dzie przeznaczy wi cej z otówek), a niewiele firm sta w chwili obecnej na to by zabezpieczy si
przed takim ryzykiem. A ryzyko to jest bardzo du e bior c pod uwag pogarszaj ce si wyniki handlu
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