
Monika Bodo

ZAD U ENIE ZAGRANICZNE POLSKI:
METODY I MO LIWO CI SP ATY

Kredyty zagraniczne Polski sp acane do chwili obecnej by y g ównie za-
ci gane w latach siedemdziesi tych. Przyczyni a si  do tego korzystna sytu-
acja na rynku wiatowym � przede wszystkich ogromna ilo  petrodolarów �
oraz pozytywna opinia naszego kraju jako kraju wiarygodnego i zdolnego do
sp acania kredytów. Zgodnie z planami kredyty te mia y zosta  zainwestowane
w inwestycje gwarantuj ce tzw. samosp at  dewizow , czyli w te rodzaje
przedsi biorstw, które dzi ki inwestycjom mog y eksportowa  swe wyroby
i dzi ki temu sp aci  d ug. Zamierzenia te w cz ci zosta y zrealizowane; dzi ki
kredytom zagranicznym zmieni a si  struktura produktów eksportowanych
przez Polsk  na rzecz wi kszego udzia u towarów przetworzonych. Niestety
dotyczy o to g ównie eksportu do krajów socjalistycznych. Pogarszaj ca si
sytuacja w kraju sk oni a ówczesne w adze do przeznaczenia wi kszo ci towa-
rów na zaspokojenie popytu wewn trznego. Ju  w po owie lat siedemdziesi -
tych sytuacja ta spowodowa a, i  ponad 60% zaci ganych kredytów mia o
charakter zaopatrzeniowy, co zwi zane by o m.in. z nieurodzajem w rolnictwie
(kredyty te stanowi y w latach 1971-1980 23% ogó u zaci ganych kredytów).
Od pocz tku roku 1972 nast pi  stosunkowo silny wzrost ujemnego salda
obrotów z zagranic , tak e finansowanego za pomoc  kolejnych kredytów.
Zjawiska te zbieg y si  w czasie z destabilizacj  na rynkach wiatowych spo-
wodowan  przede wszystkim kryzysem naftowym i zwi zan  z nim podwy k
cen ropy oraz wzrostem oprocentowania wk adów dolarowych w USA.
W rezultacie Polska, podobnie jak wiele innych krajów � d u ników popad a
w pu apk  zad u enia.1

W latach 1990-1991 Polska by a w stanie jedynie w niewielkim stopniu
obs ugiwa  swój d ug zagraniczny. Kraj nasz przekracza  wszystkie wska niki
zad u enia, na podstawie których Bank wiatowy ocenia kraje zad u one.
Wed ug B  relacja d ugu do PKB nie powinna przekracza  50% PKB � w 1990
r. w Polsce warto  tego wska nika wynosi a 82%. Kolejnym wska nikiem jest
relacja d ugu do warto ci eksportu, nie powinna ona przekracza  275%
(w Polsce wynosi a 446%). Warto ci krytyczne obs ugi zad u enia i nale nych
odsetek w stosunku do warto ci eksportu to odpowiednio 30 i 20%. Dla Polski
wynosi y odpowiednio 78 i 36%. Zatwierdzenie przez MFW polskiego progra-
mu dostosowawczego i otwarcie dost pu do kredytów u atwi o Polsce prowa-
dzenie rozmów z Klubem Paryskim w sprawie restrukturyzacji naszego zad u-

1 G. Go biowski, Geneza i próba oceny wst pnej fazy polskiego zad u enia zagranicznego,
�Bank i Kredyt� nr 10/1996, s. 51-56.
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enia gwarantowanego. W dniu 24 kwietnia 1991 r. zawarto umow  o redukcji
i reorganizacji d ugu gwarantowanego. Klub Paryski podj  wówczas decyzj  o
umorzeniu 50% d ugu, z tego 30 % umorzono od razu, za  pozosta e 20%
mia o zosta  umorzone dopiero gdy Polska zrealizuje program dostosowawczy
przed o ony MFW wiosn  1991r. Porozumienie zawarte z Klubem Paryskim
pozwoli o na restrukturyzacj  d ugu zaci gni tego u wierzycieli skupionych
w Klubie Londy skim, co w sumie przynios o efekty w postaci poprawy wszyst-
kich wcze niej wymienionych wska ników zad u enia. W latach 1990-1998
warto  d ugu do PKB z 82% spad a do 27,1%; wska nik zad u enia w stosun-
ku do warto ci eksportu z 446% spad  do 142%. Nale na obs uga d ugu
do eksportu wynios a w 1998 r. 11,8% (spadek z 78,6%), a nale ne odsetki
do eksportu wynios y 6,6% (w 1990 r. wynosi y 36%).2

Realizacja programu dostosowawczego przebiega a z du ymi trudno-
ciami dlatego te  rz d wznowi  w tej sprawie w maju 1992 r. rozmowy z misj

MFW w Warszawie. Nie przewidywano a  takiej skali za amania handlu Polski
z ZSRR i negatywnego wp ywu tego czynnika na realizacj  programu dosto-
sowawczego. Od wrze nia 1991 r. do maja 1992 r. MFW zawiesi  porozumie-
nie zawarte z Polsk  z powodu przekroczenia deficytu bud etowego ponad
wielko  uzgodnion . Po zatwierdzeniu realnego bud etu przez Sejm rozmowy
wznowiono. MFW postawi  tak e inne warunki: utrzymanie deficytu bud eto-
wego w wysoko ci 5% produktu krajowego brutto i taki sposób jego finanso-
wania, który nie spowoduje wzrostu inflacji. Nie odnowiono jednak porozumie-
nia w sprawie realizacji programu dostosowawczego.3

Mimo pozytywnych opinii o stanie naszej gospodarki negocjacje przed u-
y y si  i szczegó y uzgodniono w ko cu listopada 1992 r., a umow  podpisano

8 marca 1993 r. Porozumienie mia o charakter typu stand-by i obejmowa o
okres do ko ca pierwszego kwarta u 1994 r. Fundusz postawi  do naszej dys-
pozycji kredyty w wysoko ci 476 mln SDR (ok. 655 mln USD), przy czym 1/4
ka dej transzy kredytu zarezerwowano na finansowanie umowy z Klubem
Londy skim.4

Zgodnie z ustaleniami Polska mia a przestrzega  kryteriów wykonaw-
czych programu. Najwa niejsze z nich to: zmniejszenie deficytu bud etowego
do 81 bln starych z  (5% PNB w 1993 r. z 7,2% PNB w 1992 r.), uwa anego
za g ówne ród o inflacji, której poziom mia  by  ograniczony do 32%. Ze zo-
bowi zaniem tym czy a si  kwestia nieprzekraczania pu apu zad u enia
w systemie bankowym powy ej poziomu 76,5 bln starych z , oraz powi ksze-
nia rezerw dewizowych o 200 mln dolarów w sytuacji narastania ujemnego
salda bilansu handlowego, co wyst powa o do ko ca 1992 r., a tak e koniecz-
no ci obs ugi zad u enia zewn trznego przy zobowi zaniu rz du, e nie dopu-

2 W. Czepiel, Obs uga zad u enia zagranicznego Polski a deficyt p atno ci bie cych, �Bank
i Kredyt� nr 5/2000, s. 12-14.

3 W. W odarczyk-Guzek, Nasze stosunki z Mi dzynarodowym Funduszem Walutowym, �Bank
i Kredyt� nr 11/1994, s. 32-34.

4 K. Zabielski, Cz onkostwo krajów postsocjalistycznych w MFW, �Bank i Kredyt� nr 9/1992,
s. 8-10; A.Z bkowicz, Makroekonomiczne efekty zastosowania programów popieranych
przez MFW, �Bank i Kredyt� nr 8-9/1993, s. 2-8.
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ci do powstania nowych zaleg o ci. Z innych warunków porozumienia nale y
wymieni  post py programu powszechnej prywatyzacji, która powinna by a
rozpocz  si  przed ko cem czerwca 1993 r. Porozumienie z 1993 r. by o
jedynym zrealizowanym w ca o ci, chocia  nie wykorzystano w ca o ci za-
twierdzonej sumy. Porozumienie to stworzy o jednak klimat dla zawarcia umo-
wy z Klubem Londy skim. W kwietniu podpisano ogólne zasady redukcji na-
szego zad u enia. Zad u enie szacowane na 13,2 mld USD zredukowano
o 45,2%. Porozumienie zawarto zgodnie z tzw. regu ami Brady`ego:
 do 10% d ugu mia o by  wykupione za gotówk  po cenie ustalonej przez

stron  polsk ,
 cz  d ugu mia a by  zamieniona na 30-letnie obligacje z 45% dyskontem,

sp acane jednorazowo przy wykupie o zmiennym oprocentowaniu, odpo-
wiadaj cym rynkowemu, czyli LIBOR plus 13/16 p acone pó rocznie, maj ce
zabezpieczenie sp at kapita u,

 zamiana 45% d ugu na obligacje parytetowe, równie  30-letnie, sp acane
jednorazowo przy wykupie o sta ej stopie procentowej, maj ce równie  za-
bezpieczenie sp at kapita u; oprocentowanie wynosi 2,75% rocznie przez
pierwsze dwa lata, 3% od 3 do 5 roku, 3,5% w 6 roku, 3,75% od 7 do 9 roku
oraz 4% od 10 do 20 roku, a nast pnie 5% od 21 do 30 roku,

 opcja nowych kredytów polegaj ca na zamianie d ugu na 25-letnie obligacje
z 20-letnim okresem karencji dla sp at ich kapita u, ich oprocentowanie ro-
nie od 4,5% w pierwszym roku do 7,5% w ostatnich 14 latach  opcja ta

dotyczy 5% d ugu,
 zamiana zaleg ych odsetek od kredytów rewolwingowych na 30-letnie obli-

gacje parytetowe sp acane po 7-letnim okresie karencji, za  pozosta ych
odsetek na 20-letnie obligacje parytetowe sp acane po 7-letnim okresie ka-
rencji wed ug sta ej, ni szej od rynkowej stopy procentowej, bez zabezpie-
czenia.5

Ju  od 20 marca wznowiono sp at  zaleg ych odsetek (13,8 mln USD
miesi cznie), a od 5 kwietnia podwy szono miesi czne raty od kredytu rewol-
wingowego (do 1,6 mln USD). Sp aty te roz o one zosta y tak by nie kumulo-
wa y si  z p atno ciami na rzecz Klubu Paryskiego. Polska z o y a swym wie-
rzycielom propozycje wykupienia d ugu z 1988 r. po 41 centów za dolara,
a zad u enia z 1983 r. i 1984 r. po 38 centów za dolara. Do umowy redukcyjnej
zg oszono 99,5% d ugu, a od 14 wrze nia rozpocz to podpisywanie umów
z poszczególnymi wierzycielami. W dniu 14 kwietnia 1994 r. wierzyciele s dowi
zatwierdzili ostatecznie redukcj  polskiego zad u enia o 50%.

W chwili obecnej Polska na rynku d ugów posiada 4 rodzaje obligacji
Brady�ego:
 PDI Bond (obligacje, które powsta y z niesp aconych i nie umorzonych

zaleg ych odsetek) z terminem wykupu w 2014 r.;

5 W. W odarczyk-Guzek, Nasze stosunki...op. cit., s. 33-36.
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 Discount Bond (obligacje z dyskontem, z zamiany d ugu wobec banków
komercyjnych na obligacje, przy jednoczesnej redukcji kapita u), których
termin wykupu wyznaczony jest na 2024 r.;

 RSTA Par (obligacje parytetowe, na które zosta o zamienione zad u enie
krótkoterminowe) termin wykupu 2024 r.;

 DDRA Par (obligacje parytetowe, na które zosta o zamienione zad u enie
d ugo- i rednio terminowe) z terminem wykupu w 2024 r.

Obligacje Brady�ego s  przedmiotem obrotów na wtórnym rynku d ugów.
Stanowi  informacj  dla Polski o zainteresowaniu jakim cieszy si  zad u enie
i mog  sta  si  punktem wyj cia decyzji o emisji euroobligacji, stwarzaj c
szanse na to, e emisja si  powiedzie. Jednocze nie ich warto  na rynku
wtórnym jest odbiciem sytuacji aktualnej gospodarczej kraju, co jest przed-
miotem zainteresowania tak e inwestorów. Jedn  z wy szych cen sprzeda y
osi gaj  obligacje odsetkowe (Past Due Interest Bonds) poniewa  s  one
uznawane za obarczone najwi kszym ryzykiem na rynku, co zwi zane jest
z brakiem ich zabezpieczenia w obligacjach skarbowych USA. Pozosta e obli-
gacje Brady�ego s  zabezpieczone skarbowymi obligacjami rz du ameryka -
skiego, poniewa  uznano je za najbezpieczniejsze. Polska wykupi a amery-
ka skie zerokuponowe 30-letnie obligacje skarbowe tzw. collaterale, które
zosta y nast pnie z o one na zablokowanym rachunku Rezerwy Federalnej.
Warto  nominalna tych obligacji jest równa warto ci obligacji Brady�ego. Rz d
polski nie mo e sprzeda  collaterali na rynku wtórnym obligacji tak d ugo,
dopóki nie wykupi obligacji, które s  mini zabezpieczone. Collaterale, podobnie
jak obligacje Brady�ego maj  termin wykupu w tym samym roku 2024. Odsetki
collaterali naliczane s  ró nie � w zale no ci od tego, jaki rodzaj obligacji
Brady�ego zabezpieczaj .

Tab. 1. Przyk adowe notowania obligacji Brady�ego na rynku d ugów
data
noto-
wania rodzaj obligacji rok

wykupu
cena

sprze-
da y*

bie ca
stopa

zwrotu
(w%)

rentow-
no  do
wykupu

(w%)

mar a
do

obligacji
USA (w
pkt.%)*

20.08.
1999

PDI Bond Discount
Bond RSTA Par
DDRA Par

2014
2024
2024
2024

87,25
99,00
64,00
59,13

5,73
6,08
6,25
5,07

8,49
7,96
7,99
7,82

261
199
202
186

10.09.
1999

PDI Bond Discount
Bond RSTA Par
DDRA Par

2014
2024
2024
2024

88,63
99,13
65,75
61,25

5,64
6,07
6,08
4,90

8,29
7,93
7,77
7,56

238
193
178
156

24.09.
1999

PDI Bond Discount
Bond RSTA Par
DDRA Par

2014
2024
2024
2024

89,00
99,50
65,00
61,63

5,62
6,05
6,15
4,87

8,24
7,79
7,87
7,52

245
184
192
158

1.10. PDI Bond Discount 2014 88,13 5,67 8,39 240
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1999 Bond RSTA Par
DDRA Par

2024
2024
2024

99,63
65,25
61,50

6,04
6,13
4,88

7,92
7,84
7,54

181
174
144

7.01.
2000

PDI Bond Discount
Bond RSTA Par
DDRA Par

2014
2024
2024
2024

88,38
99,44
65,25
61,25

6,79
7,14
6,13
5,71

8,42
8,26
7,88
7,62

191
173
135
108

* cena podawana jest w procentach za jednostk  nomina u obligacji, w centach za dolara.
* mar a ponad oprocentowanie obligacji skarbowych USA, okre lana przez rynek, maj ca

sk oni  inwestorów do zakupu obligacji danego kraju zamiast obligacji USA.
ród o: J. P. Morgan, na podstawie �Rzeczpospolitej� nr 197, 24 sierpnia 1999, nr 215, 14

wrze nia 1999, nr 228, 29 wrze nia 1999, nr 232 5 pa dziernika 1999, nr 11 z 14
stycznia 2000.

Do chwili obecnej Polska kilkakrotnie emitowa a na mi dzynarodowym
rynku kapita owym obligacje.

Tab. 2 Podstawowe dane dotycz ce emisji polskich euroobligacji
rz dowych6

data emisji kwota termin wykupu oprocen-
towanie

banki
organizatorzy

lipiec 1995 250 mln USD 13 lipca 2000 7,75 JP Morgan

lipiec 1996 250 mln marek lipiec 2001 6,125 CSFB i
Deutsche Bank

lipiec 1997 300 mln USD 1 lipca 2004 7,125 JP Morgan
lipiec 1997 100 mln USD 1 lipca 2017 7,75 JP Morgan

marzec 2000 600 mln euro marzec 2010 6 CSFB i
PNB Paribas

Zastosowany skrót:
CSFB � Credit Suisse First Boston

Emisja euroobligacji pozwoli a m.in. na zdobycie walut na sp at  zad u-
enia zagranicznego, nie jest to jednak 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. Polska
przy emisji tych obligacji skorzysta a z po rednictwa dwóch banków PNB Pari-
bas i Credit Suisse First Boston. Zanim dosz o do ich sprzeda y zaprezento-
wano 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.7

6 Dane Ministerstwa Finansów w: http://www.mf.gov.pl; �Rzeczpospolita� nr 11, 14 stycz-
nia 2000.

7 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

http://www.mf.gov.pl;
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Nale y zauwa y , i  emisja euroobligacji pozwalaj c na zdobycie dewiz
na sp at  lub wykup cz ci dotychczasowego zad u enia nie zmniejsza zad u-
enia w sposób znacz cy, poniewa  sama same obligacje staj  si  d ugiem.

Ich emisja pozwala jednak na zmian  struktury d ugu zagranicznego, a co si
z tym wi e polepszenie warunków i terminu sp aty kredytu.

Pojawi o si  tak e zjawisko redukcji d ugów w zamian za inwestycje
w dziedzinie ochrony rodowiska, tzw. ekokonwersja. Dzi ki takiemu rozwi -
zaniu Minister Finansów powo a  w 1992 r. Ekofundusz, którego zadaniem
sta o si  zarz dzanie rodkami (ok. 500 mln USD) uzyskanymi dzi ki ekokon-
wersji. Ekokonwersja pozwala na uregulowanie cz ci d ugu zagranicznego
bez konieczno ci zamiany waluty krajowej na dewizy, poniewa  sp ata uzgod-
nionej cz ci d ugu polega na przekazaniu go w z otych za po rednictwem
Ekofunduszu na odpowiednie inwestycje ekologiczne, które s u  nie tylko
krajowi lecz przyczyniaj  si  do polepszenia warunków ycia (zmniejszenie
zanieczyszcze ) wszystkich ludzi. Aby kraj wierzyciel by  sk onny do zamiany
cz ci wierzytelno ci na inwestycje ekologiczne w kraju zad u onym najcz -
ciej w czasie realizacji inwestycji dokonuje si  zakupów urz dze  i sprz tu

w kraju, który zgodzi  si  na ekokonwersj . Wielko  ekokonwersji w stosunku
do ca o ci zad u enia zgodnie z umow  zawart  mi dzy Polsk  a Klubem
Paryskim w sprawie redukcji i reorganizacji zad u enia nie mo e przekracza
10% ca o ci zad u enia lub do wysoko ci 20 mln USD � w zale no ci od tego
która z tych kwot jest wy sza.8

Tab. 3. Warto  zawartych umów ekokonwersji

data
ekokonwersji kraj kwota procent

zad u enia uwagi

1991 Finlandia 20 mln USD

dotyczy projektów
wspólnie uzgodnio-

nych przez oba
kraje

1992 USA 367 mln USD 10%
1993 Szwajcaria 68 mln CHF 10%
1993 Francja 260 mln FRF 1%

ród o: E. Mo ejko, ycie z d ugiem, � ycie Gospodarcze� nr 15/1995.

Aby usprawni  sp at  zad u enia zagranicznego w ostatnich miesi cach
1999 r. NBP zaproponowa  za o enie rachunku dewizowego, na którym prze-
chowywane mia y by  pieni dze (w dewizach) pochodz ce z prywatyzacji,
a które zosta y przeznaczone na sp at  zad u enia zagranicznego. Rachunek
ten ma si  przyczyni  m.in. do za agodzenia ewentualnych waha  kursu z ote-

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.

8 E. Mo ejko, ycie z d ugiem, � ycie Gospodarcze� nr 15/1995; Nowe dotacje z Ekofunduszu,
Ekofinanse, kwiecie  1997.
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go. Z regu y zagraniczni inwestorzy kupuj c udzia y w prywatyzowanych
przedsi biorstwach dokonywali wszelkich p atno ci w z otówkach, wcze niej
kupuj c je na rynku i doprowadzaj c do wzmocnienia kursu z otego. Z kolei
rz d chc c wykorzysta  zgromadzone w ten sposób fundusze na sp at  zad u-
enia zagranicznego wymienia  je z powrotem na waluty � efektem czego by o

os abienie z otego. Aby os abi  wahania kursu wynikaj ce z tych operacji NBP
zaproponowa  rz dowi by cz  p atno ci zwi zanej z prywatyzacj  odbywa a
si  w walutach zagranicznych. W pa dzierniku 2000 r. wp yn o na ten rachu-
nek cz  op at za sprzeda  Telekomunikacji S.A. Cz  tej kwoty rz d prze-
znaczy  na wykupienie obligacji Brady�ego (942 mln USD). Ministerstwo Finan-
sów wezwa o posiadaczy dwóch rodzajów obligacji Brady�ego (�discount
bonds� i �new money bonds� o zmiennej stopie procentowej z przewidywanym
terminem wykupu w latach 2004-2009 i 2024) do przedstawienia ich do wyku-
pu przed terminem. W efekcie d ug zagraniczny zmniejszy  si  do ok. 29,3 mld
USD.9

Wi kszo  polskiego d ugu zagranicznego stanowi  kredyty, które s  na
bie co sp acane.

Tab. 4. Dane o zad u eniu zagranicznym Polski w latach 1990-1998.

Lata 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Zad u enie
zagraniczne
brutto ogó em
(w mln USD)

48.475 48.412 47.044 47.246 42.174 43.957 40.558 38.496 42.687

ród o: Roczniki statystyczne GUS za lata 1991-1999

Okres przej ciowy, zgodnie z umowami z wierzycielami Polski, dobieg
ju  ko ca. Obci enie sp atami zad u enia b dzie wi c stale wzrasta .

Tab. 5. Obs uga zad u enia zagranicznego w roku bie cym wyniesie
5.367,5 mln z 10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006+

ca o  obs ugi
(w mln USD) 3.843,8 3.846,6 3.501,5 3.954,0 4.363,6 4.390,6 27.222,7

kapita 2.591,6 2.646,5 2.372,2 2.864,4 3.346,2 3.488,0 22.595,9
odsetki 1.252,2 1.200,2 1.129,3 1.089,6 1.017,7 902,6 4.626,9

ród o: dane publikowane przez Ministerstwo Finansów.

9 �Rzeczpospolita� nr 297, 21 grudnia 1999; K. J drzejewska, Bud et. Prywatyzacyjny rachu-
nek w NBP, Rzeczpospolita nr 74, 28 marca 2000; Dewizy na grosze jutro. Rozmowa z Bo-
gus awem Grabowskim, cz onkiem Rady Polityki Pieni nej o wykorzystaniu wp ywów z pry-
watyzacji, �Rzeczpospolita� nr 85, 10 kwietnia 2000; �Rzeczpospolita� nr 175, 28 lipca 2000.

10 �Rzeczpospolita� nr 92, 18 marca 2000; �Rzeczpospolita� nr 114, 17 maja 2000.
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Mo liwo ci sp aty zad u enia naszego kraju wyznacza przede wszystkim
stan rachunku obrotów bie cych z zagranic . St d te  ekonomi ci i politycy
zwracaj  szczególn  uwag , i  od kilku lat (od 1996 r.) narasta deficyt Polski
w rachunkach z zagranic . Jedn  z podstawowych przyczyn takiego zjawiska
by o powi kszaj ce si  ujemne saldo bilansu handlowego zarówno w odnie-
sieniu do wymiany towarów jak i us ug. Dynamika wzrostu importu towarów
i us ug jest silniejsza ni  wzrost warto ci towarów i us ug eksportowanych.
Bardzo silnie zadzia a  tak e spadek dochodów z handlu przygranicznego.

Tab. 6. Wyniki rachunku bie cego bilansu p atniczego (w mln USD)11

rok 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
saldo 597 -1.979 913 -579 2.267 5.455 - 1.352 -4.268 -6.858 -9.991

Wska nikiem, który jest postrzegany jako miara wiarygodno ci kraju
i wp ywa na wielko  nap ywaj cego kapita u jest relacja obrotów bie cych
w stosunku do PKB. W roku 1999 deficyt wyniós  7,6 % PKB, w latach nast p-
nych przewiduje si  jego sta y spadek Wed ug Komisji Europejskiej w 2000 r.
wyniesie on 6,8% PKB, za  w roku kolejnym 6,2% PKB. Wed ug ministerstwa
gospodarki deficyt obrotów bie cych w roku bie cym wyniesie ok. 12 mld
USD, czyli ok. 7,2% PKB. Uznaje si , i  niebezpieczny próg dla warto ci tego
wska nika to 5% PKB. St d te  jest to czynnik, który mo e przyczyni  si  do
odp ywu kapita u zagranicznego lub zmniejszenia dynamiki jego inwestowania.

Tab. 7 Relacj  salda obrotów bie cych do PKB w okresie wcze niej-
szym12

Lata 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Obroty bie ce
do PKB (w %) -0,7 2,5 4,7 -1,0 -3,0 -4,4

ród o: NBP i GUS13

Wyniki rachunku bie cego bilansu p atniczego w Polsce za okres
od 1 stycznia do ko ca wrze nia 2000 r. nie okaza y si  najlepsze. Saldo
rachunku bie cego osi gn o deficyt ok. 7.886 mln USD. Nale y wi c ocze-
kiwa , i  zjawisko wyst powania ujemnego wyniku rachunku bie cego bilan-
su p atniczego b dzie w roku bie cym wi ksze ni  w roku poprzednim. Eko-

11 Z. Pola ski, Polityka kursu walutowego w Polsce w latach 90. �Ekonomista� nr 1-2/1999,
s. 135-154; B. Polszakiewicz, Otwieranie si  polskiej gospodarki w latach 90, �Ekonomista�
nr 2/2000, s. 243-250; Statystyka Polski, �Rzeczpospolita� nr 33, 9 lutego 2000.

12 �Rzeczpospolita� nr 116, 19 maja 2000; �Rzeczpospolita� nr 117, 20-21 maja 2000; �Rzecz-
pospolita� nr 251, 26 pa dziernika 2000.

13 Dane umieszczone w dzienniku �Rzeczpospolita� nr 116, 19 maja 2000.
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nomi ci zwracaj  uwag  na to, i  nale a oby w tej sytuacji podj  kroki, któ-
re doprowadzi yby do wi kszego wzrostu eksportu.14

Jednym ze sk adników bilansu p atniczego jest rachunek kapita owy i fi-
nansowy. W przypadku Polski odgrywa on ogromn  rol , a szczególno ci
wchodz ce w jego sk ad inwestycje bezpo rednie. Od pocz tku lat dziewi -
dziesi tych ilo  podmiotów z udzia em kapita u zagranicznego systematycznie
ro nie. Przyczynia si  to do poprawy stanu przedsi biorstw poprzez ich mo-
dernizacj , ale tak e do poprawy rachunku bie cego bilansu p atniczego,
gdy  wiele z tych przedsi biorstw znaj c rynki zagraniczne eksportuje tam swe
wyroby. W 1999 r. 51,6% warto ci eksportu przypada o w a nie na podmioty
z udzia em kapita u zagranicznego. Przy czym w grupie wyrobów przemys u
elektromaszynowego udzia  ten wynosi  71,7% a w przemy le papierniczym
nawet 78,2% ogó u eksportowanych w tych grupach produktów. Podobnie jest
w przypadku importu � 55,8%. Tak e w imporcie poszczególnych grup towa-
rów przedsi biorstwa z udzia em kapita u zagranicznego maj  swój znacz cy
udzia : w przypadku wyrobów przemys u elektromaszynowego 66,3% za
przemys u chemicznego 61,9%. Modernizacja wywo ana inwestycjami zagra-
nicznymi przejawia si  przede wszystkim w rodzaju produktów wytwarzanych
przez te przedsi biorstwa. Dominuj  wyroby wysokoprzetworzone, nowocze-
sne. Natomiast towary przywo one do Polski to g ównie produkty na cele
inwestycyjne i zaopatrzeniowe, podlegaj ce cz sto dalszemu przetwarzaniu,
szczególnie w przemy le elektronicznym, samochodowym i artyku ów AGD.15

W ród krajów, których rezydenci inwestuj  w Polsce dominuj  Niemcy
z warto ci  dokonanych inwestycji 6.077,3 mln USD, co stanowi 17,3% ogó u
dokonanych do 31.12.1999 r. inwestycji zagranicznych. Drugim krajem s
Stany Zjednoczone z warto ci  5.152,9 mln USD (14,7% ogó u inwestycji),
kolejnym za  Francja 3.854,7 mln USD (10,9%). Dane dotycz ce ogólnej
warto ci bezpo rednich inwestycji zagranicznych (BIZ) przedstawiaj  poni sze
tabele:16

14 T. Bednarczyk, Kredytowanie i ubezpieczanie transakcji eksportowych jako elementy polityki
proeksportowej, �Ekonomista� nr 5-6/1998, s. 665-684; M. Kostecki, M. Nowakowski, Bariery
regulacyjne w eksporcie us ug, �Ekonomista� nr 5/1999, s. 611-627.

15 A. Karpi ski, Ocena wp ywu kapita u zagranicznego na struktur  przemys ow ,
red. Z. Sadowski, Kapita  zagraniczny w Polsce. Warunki dzia ania, PWE, Warszawa 1999,
s. 141-144 i s. 165-170; A. Karpi ski, Udzia  kapita u zagranicznego w ekspansji eksportowej
oraz w rozwoju wymiany mi dzynarodowej, red. Z. Sadowski, Kapita  zagraniczny w Polsce.
Warunki dzia ania, PWE, Warszawa 1999, s. 185-220; Z. Sadowski, Kapita  zagraniczny, de-
ficyt p atniczy i modernizacja gospodarki, �Ekonomista� nr 1-2/1999, s. 109-117; Wp yw in-
westycji zagranicznych na polski handel zagraniczny, Ministerstwo Gospodarki, Programy,
Analizy i Opracowania, http://www.mg.gov.pl.

16 Dane Pa stwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych.

http://www.mg.gov.pl
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Tab. 8. Ogólna warto  bezpo rednich inwestycji zagranicznych
(mln USD)17

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

8 105,0 468,0 1.656 3.340 5.083 8.036 14.028 20.588 30.651 38.913

ród o: dane Pa stwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych.

Najcz ciej inwestycje zagraniczne koncentruj  si  na grupach towarów
bardzo nowoczesnych, których cech  charakterystyczn  jest niska kapita o-
ch onno  i stosunkowo krótki okres zwrotu poniesionych nak adów. W 1999 r.
odnotowano spadek dynamiki inwestowania podmiotów zagranicznych. Przy-
czyni o si  do tego zjawiska os abienie koniunktury na wiecie, ale tak e dzia-
anie czynników wewn trznych powoduj cych pogorszenie wyników przedsi -
biorstw. Ju  od 1999 r. nast puje jednak zmiana kierunków inwestycji z dzia-
alno ci produkcyjnej do po rednictwa finansowego.18

Inwestycje krótkoterminowe to przede wszystkim inwestycje portfelowe.
Saldo tych inwestycji by o w I pó roczu dodatnie i wynios o 3.018 mln USD.
Jest to jednak kapita  krótkoterminowy, wi c niezwykle podatny na zmiany
op acalno ci lokat w ró nych krajach. St d mo e on doprowadzi  do destabili-
zacji, zw aszcza w przypadku zmian stóp procentowych.19 Na uwag  zas uguj
tak e mo liwo ci finansowania kredytu z rezerw dewizowych. Rezerwy zagra-
niczne zabezpieczaj  mo liwo ci sp aty zobowi za  pa stwa polskiego wobec
innych pa stw. Ich najbardziej dynamiczny przyrost datowany jest na rok 1995.
W po owie 1995 r. saldo rezerw wynosi o 10 mld USD i wystarcza o na zabez-
pieczenie zobowi za  z importu na 4,5 miesi ca. Zaniepokojenie budzi  jednak
fakt, i  4 mld USD z tej wcze niejszej warto ci to przyrost z pierwszych pi ciu
miesi cy 1995 r. Przyczyn  tego zjawiska by o dodatnie saldo obrotów bie -
cych bilansu p atniczego oraz nap yw kapita u z zagranicy. Wed ug oficjalnych
statystyk Polska mia a w tym okresie ujemny wynik obrotów z zagranic , jed-
nak ekonomi ci przypuszczaj , e nierejestrowane obroty z handlu przygra-
nicznego w rzeczywisto ci powodowa y, i  od roku 1992 wynik ten by  dodatni.
Natomiast nap yw kapita u by  spowodowany m.in. post puj c  liberalizacj
przepisów prawa dewizowego w odniesieniu do cudzoziemców, a tym samym
stopniowemu znoszeniu ogranicze  w przep ywie kapita u. Do zjawiska tego
przyczyni  si  wzrost wiarygodno ci naszego kraju na arenie mi dzynarodowej
i osi gane wyniki gospodarcze � Polska by a jednym z najszybciej rozwijaj -
cych si  krajów europejskich.

17 Dane Pa stwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych.
18 P. Karpi ski, Rola inwestycji zagranicznych w modernizacji i rozwoju systemu bankowego.

Próba oceny wp ywu inwestycji zagranicznych w sektorze bankowym na gospodark ,
red. Z. Sadowski, Kapita  zagraniczny w Polsce. Warunki dzia ania, PWE, Warszawa 1999,
s. 251-281; Inwestycje zagraniczne w Polsce w 1999 roku, Ministerstwo Gospodarki, Pro-
gramy, Analizy i Opracowania, http://www.mg.gov.pl.

19 �Rzeczpospolita� nr 116, 19 maja 2000.

http://www.mg.gov.pl
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Tab. 9. Warunki zewn trzne tak e spot gowa y to zjawisko � rok 1994 to
kryzys finansowy w Meksyku20

wyszczególnienie 1990 1995 1997 1998

rezerwy oficjalne brutto
(w mln USD) 4.680 14.963 20.670 27.382

Warto  rezerw w relacji do red-
niomiesi cznych p atno ci za
import towarów i us ug (w miesi -
cach)

5,5 6,5 5,9 6,8

ród o: Rocznik Statystyczny GUS 1999, dane Narodowego Banku Polskiego na podstawie
bilansu p atniczego Polski

Kurs z otego ma ogromne znaczenie je li chodzi o koszty sp aty rat za-
d u enia zagranicznego (w roku 2000 rata wyniesie 5,1 mld z .). St d te
w ostatnich miesi cach 1999 r. NBP zaproponowa  za o enie rachunku dewi-
zowego, na którym przechowywane b d  pieni dze (w dewizach) pochodz ce
z prywatyzacji, a które maj  by  przeznaczone na sp at  zad u enia zagra-
nicznego. Rachunek ten ma si  przyczyni  do za agodzenia ewentualnych
waha  kursu z otego. W pa dzierniku wp yn o na ten rachunek cz  op at za
sprzeda  Telekomunikacji S. A. � 2,7 mld USD. Cz  tej kwoty rz d przezna-
czy  na wykupienie obligacji Brady�ego.(942 mln USD).21
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