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Uwagi wstępne 

Kryzys finansowy, jaki wystąpił w krajach Azji Południowo-Wschodniej, jas-
krawo unaocznił ryzyko związane ze swobodnym przepływem kapitałów w obro-
cie międzynarodowym. Kryzys ten skłonił też niektóre z tych krajów do przy-
wrócenia restrykcji w odniesieniu do już zliberalizowanych transakcji kapita-
łowych. Przywrócenie tych restrykcji zostało uznane za rozwiązanie pozwalające 
na w miarę szybkie ustabilizowanie deprecjonujących się walut oraz zreduko-
wanie stóp procentowych, niezbędne do poprawy koniunktury gospodarczej. 

Działania te podjęte zostały, mimo że istnieje powszechna świadomość ko-
rzyści, jakie niesie swobodny ruch kapitałów. Z punktu widzenia gospodarki 
światowej jako całości nieskrępowane przemieszczanie się przez granice kapitału 
stwarza możliwość jego wykorzystania w sposób najbardziej efektywny. Jeśli 
chodzi o pojedynczy kraj, to korzyści te wynikają przede wszystkim z możliwości 
pozyskiwania, zarówno przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, 
jak i inne podmioty, funduszy na międzynarodowych rynkach finansowych na 
warunkach bardziej korzystnych niż na rynku krajowym. Dotyczy to także 
możliwości bardziej korzystnego lokowania środków finansowych za granicą niż 
w kraju. 

Szereg krajów, w tym kraje rozwijające się oraz kraje dokonujące transformacji 
swych gospodarek, mając stosunkowo ograniczone zasoby kapitału krajowego, 
są szczególnie zainteresowane korzystaniem ze środków dostępnych na między-
narodowym rynku finansowym. Liberalizacja przez te kraje transakcji objętych 
bilansem obrotów kapitałowych daje im szanse zwiększenia inwestycji, a w efekcie 
przyśpieszenia wzrostu gospodarczego i poprawę poziomu życia społeczeństwa. 

Otwarcie się na międzynarodowe transfery kapitałowe stanowi także czynnik 
pobudzający rozwój krajowego rynku finansowego. Jest on poddawany silnej 
presji konkurencyjnej ze strony zagranicznych rynków finansowych, co powin-
no sprzyjać procesowi wzmocnienia i modernizacji krajowych instytucji finan-
sowych.1 
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V 
Liberalizacja przepływów kapitałowych niesie ze sobą również szereg 

zagrożeń. Kraj, który jej dokonuje, staje się otwarty na oddziaływanie wszelkich 
wstrząsów pochodzenia zewnętrznego. Mogą one mieć destabilizujący wpływ 
także na jego gospodarkę. Wynika to z tego, że międzynarodowe strumienie 
kapitału mogą szybko i silnie reagować zarówno na sytuację gospodarczą danego 
kraju, jak i sytuację w jego bliższym i dalszym otoczeniu. Zjawiska kryzysowe 
mające miejsce w otoczeniu mogą szybko przenieść się do tego kraju, powodując 
zaburzenia także w jego gospodarce. 

Ujemne skutki dla gospodarki mogą wynikać przede wszystkim z nagłego, 
masowego odpływu kapitału. Inwestorzy wyzbywają się wtedy aktywów 
wyrażonych w walucie krajowej, a uzyskane z ich sprzedaży przychody przeka-
zują na ogół za granicę. Konieczne wtedy okazać się może utrzymywanie stóp 
procentowych na stosunkowo wysokim poziomie, by powstrzymać ucieczkę 
kapitałów, co z kolei nie pozostaje bez wpływu na stan wewnętrznej koniunktury 
gospodarczej. 

Negatywne konsekwencje może wywoływać także przypływ kapitału do da-
nego kraju. Poprzez wpływ na ilość pieniądza w obiegu utrudniać on może prowa-
dzenie antyinflacyjnej polityki pieniężnej, a poprzez oddziaływanie na poziom 
kursu walutowego zmniejszać konkurencyjność eksportu. W celu ograniczenia 
ryzyka wzrostu inflacji dany kraj może być zmuszony do podjęcia działań na-
stawionych na „sterylizację" napływających strumieni kapitału.2 

Jeśli chodzi o formy przepływu kapitału, to szczególne wysokie ryzyko 
występuje w przypadku lokowania kapitału zagranicznego na rachunkach 
bankowych. Ryzyko to wynika z łatwości i szybkości dokonania i lokaty bankowej, 
i jej likwidacji. Władze monetarne danego kraju, którego system bankowy jest 
zaangażowany w te operacje, mogą mieć zbyt mało czasu, by odpowiednio zare-
agować na ewentualne powstanie sytuacji kryzysowej. Zważywszy na fakt, że 
masowy napływ kapitału do danego kraju może w określonych warunkach 
przekształcić się w gwałtowny masowy odpływ kapitałów z niego, szereg krajów 
stosowało dotychczas restrykcje ograniczające wielkość tego napływu. 

Doświadczenia wielu krajów pokazują, że niewłaściwie przygotowana i nie 
mająca solidnych podstaw liberalizacja przepływów kapitałowych może nieść ze 
sobą groźbę poważnego kryzysu bankowego w danym kraju. Można przytoczyć 
badania, z których wynika, że w przypadku 18 z 25 zbadanych kryzysów banko-
wych poszczególne kraje (m.in. Brazylia, Chile, Wenezuela) dokonały znaczącej 
liberalizacji w okresie pięciu lat przed zaistnieniem kryzysu. Wskazuje się więc 
na istnienie związku przyczynowo-skutkowego między tymi kryzysami a prze-
prowadzoną liberalizacją.3 
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Przebieg procesu liberalizacyjnego 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy odgrywał dotychczas, i odgrywa w dal-
szym ciągu, kluczową rolę w mobilizowaniu swych krajów członkowskich do 
znoszenia ograniczeń dewizowych. Istotną rolę w tej dziedzinie spełnia także 
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Jeśli chodzi o MFW, to 
w okresie po drugiej wojnie światowej nadał on priorytet eliminowaniu restrykcji 
w odniesieniu do transakcji objętych bilansem obrotów bieżących. Wynikało to 
przede wszystkim z potrzeby stworzenia korzystnych warunków dla rozwoju 
handlu międzynarodowego.4 Większość krajów uprzemysłowionych zakończyło 
liberalizację tych transakcji na początku lat sześćdziesiątych. 

Odsunięcie na dalszy plan zagadnienia liberalizacji obrotów kapitałowych 
związane było nie tylko ze stosunkowo niewielkimi międzynarodowymi 
przepływami kapitałów w owym czasie, ale także z przekonaniem, że stosowanie 
kontroli transakcji kapitałowych pozwala zachować autonomię w prowadzeniu 
narodowej polityki gospodarczej. Kontrola transakcji kapitałowych (capital con-
trols) obejmuje na ogół inwestycje, zarówno bezpośrednie, jak finansowe, dokony-
wane w danym kraju przez nierezydentów, jak również inwestowanie za granicą 
przez rezydentów. 

Ograniczenia te mogą mieć charakter czysto administracyjny, wtedy gdy pod-
miotom rynkowym nie pozostawia się praktycznie żadnego wyboru. Dana tran-
sakcja może być bowiem całkowicie niedozwolona lub jej przeprowadzenie wymaga 
uzyskania zezwolenia dewizowego. Mogą one też mieć charakter ryn-
kowy, co oznacza, że nie występuje jakiś formalny zakaz przeprowadzania określo-
nych transakcji kapitałowych, ale istniejące przepisy odziałują na zmniejszenie 
ich opłacalności. Wśród stosowanych w praktyce ograniczeń o charakterze 
rynkowym w odniesieniu do napływu kapitałów można wymienić np. obowiązek 
przekazania na nieoprocentowany rachunek (najczęściej w banku centralnym) 
części środków pochodzących z zagranicy, a także wymóg, by kapitały napływające 
do danego kraju pozostały w nim przez określony czas, np. przez rok. 

Z kolei w celu ograniczenia odpływu kapitałów może być np. stosowany po-
datek od zakupu aktywów w walutach obcych, uniemożliwienie natychmias-
towego zakupu walut obcych za środki pochodzące ze sprzedaży krajowych 
papierów wartościowych. Celowi temu może też służyć stosowanie podwójnego 
kursu walutowego, odrębnego do transakcji objętych bilansem obrotów bieżących 
i innego dla transakcji kapitałowych. W tym przypadku chodzi o stosowanie mniej 
korzystnego kursu w odniesieniu do nabywania walut obcych na cele inwestowa-
nia zagranicą. 

Bezpośrednio po drugiej wojnie światowej jedynie nieliczne kraje (Stany Zjed-
noczone, Szwajcaria i Kanada) mogły sobie pozwolić na niestosowanie ograni-
czeń w odniesieniu do transakcji kapitałowych. Inne zaś utrzymały ostre res-
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trykcje w tej dziedzinie. Rosnący wolumen handlu międzynarodowego w ostat-
nich dekadach oraz postępujący wzrost wzajemnej zależności uczestniczących 
w nim krajów stał się kluczowym czynnikiem pobudzającym przepływy kapi-
tałowe w skali międzynarodowej. Faktycznie ograniczyło to istotnie autonomię 
narodowych polityk gospodarczych, a stosowanie kontroli transferów kapita-
łowych stało się mniej skuteczne. Liberalizacja transakcji kapitałowych najwcześ-
niej została dokonana przez kraje wysoko rozwinięte. I tak np. RFN i Wielka Bryta-
nia proces znoszenia wszelkich restrykcji dewizowych zakończyły już w latach 70. 
Z kolei takie kraje jak Francja i Włochy proces ten sfinalizowały dopiero w 1990 r., 
a jeszcze później słabsze ekonomicznie kraje zachodnie, jak Portugalia, która 
uczyniła to w grudniu 1992 r. oraz Grecja, która dokonała tego w połowie 1994 r. 

Tu warto wskazać, że całkowita eliminacja ograniczeń kapitałowych w przy-
padku niektórych krajów UE nie była wcale zadaniem łatwym ani prostym. I tak 
np. Portugalia musiała w 1990 i 1991 r, przywrócić czasowo niektóre zniesione 
już uprzednio restrykcje, by przeciwdziałać napływowi kapitału do tego kraju. 
U podłoża tego napływu leżały głównie różnice stóp procentowych występujących 
na rynku portugalskim i w innych krajach UE, Wśród restrykcji zastosowanych 
w celu ograniczenia kapitału napływającego do Pbrtugali można wymienić m.in. 
obowiązek złożenia nieoprocentowanego depozytu w wysokości 40% kwoty 
pożyczki zaciąganej za granicą, zakaz przeprowadzania walutowych transakcji 
forward z nierezydentami, obowiązek złożenia nieoprocentowanego depozytu w 
wysokości 40% od kwot w eskudo posiadanych przez nierezydentów na ra-
chunkach w bankach portugalskich, a także obowiązek uzyskania przez nierezy-
dentów zgody banku centralnego Portugalii na niektóre operacje portugalskimi 
papierami wartościowymi.5 

Według danych MFW w 1997 r. 140 krajów miało wymienialne waluty w za-
kresie transakcji objętych bilansem obrotów bieżących. Przyjęły one obowiązki 
wynikające z art. VIII statutu Funduszu. Jeśli zaś chodzi o transakcje w ramach 
bilansu obrotów kapitałowych, to aż 144 kraje stosowały jeszcze różnego rodzaju 
ograniczenia w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych, zaś 128 
krajów w odniesieniu do transakcji występujących na międzynarodowym rynku 
finansowym.6 

Znoszenie ograniczeń dewizowych stanowiło istotny element działań podej-
mowanych przez szereg krajów w celu liberalizacji i deregulacji krajowych rynków 
finansowych. U podłoża tych działań leżało dążenie do zapewnienia bardziej 
korzystnych warunków dla rozwoju konkurencji między instytucjami działającymi 
na tych rynkach i ograniczenia roli państwa jedynie do tworzenia stabilnych makro-
ekonomicznych podstaw działania podmiotów rynkowych oraz regulacji praw-
no-instytucjonalnych, niezbędnych do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowa-
nia rynku. W przypadku krajów należących do Unii Europejskiej dodatkowym 
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czynnikiem działającym na rzecz liberalizacji była konieczność sprostania wymogom 
integracji walutowej i dostosowania się do unijnych dyrektyw w tej dziedzinie. 

W przypadku krajów Azji i Ameryki Łacińskiej, które przeprowadziły częś-
ciową liberalizację transferów kapitałowych pod koniec lat 80,, istotne znaczenie 
miał fakt, że stosowane ograniczenia dewizowe nie były w stanie w pełni zapo-
biec odpływowi kapitałów za granicę, a istnienie tych ograniczeń stanowiło czyn-
nik odstraszający zagranicznych inwestorów. Okazało się też, że stosowanie 
restrykcji oraz możliwość uzyskania ulg i zwolnień w niektórych przypadkach 
sprzyja rozwojowi korupcji organów władzy. 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy popiera liberalizację transakcji 
kapitałowych, uznając ją za proces nieodwracalny. 

Liberalizacja przepływów kapitałowych a kryzys w krajach 
Azji Południowo-Wschodniej 

Kraje regionu Azji Południowo-Wschodniej, dotknięte kryzysem w 1997 r. i w 
1998 r., w minionych dziesięcioleciach charakteryzowały się bardzo szybkim tem-
pem rozwoju gospodarczego. Zaowocowało to radykalną poprawą poziomu życia 
społeczeństwa. W efekcie kraje te były stawiane za wzór dla innych krajów 
rozwijających się, jak można pokonać zapóźnienie gospodarcze i społeczne. Sukces 
gospodarczy krajów południowoazjatyckich w niemałym stopniu uwarunkowa-
ny był wsparciem kapitałowym ze strony innych krajów, w szczególności wysoko 
rozwiniętych. 

Z drugiej strony sukces ten stał się czynnikiem zachęcającym międzynarodo-
wych inwestorów do lokowania w tych krajach swych kapitałów. Praktyka 
pokazała, że duże zaangażowanie kapitału obcego w gospodarkach krajów Azji 
Południowo-Wschodniej, stało się nie tylko czynnikiem wspierającym ich pomyśl-
ny rozwój, ale także czynnikiem, który na skutek słabości istniejących tam insty-
tucji, regulacji prawnych oraz realizowanej polityki, okazał się źródłem ryzyka 
i zagrożenia dla stabilności gospodarczej. Wpływ kapitału obcego - a co za tym 
idzie sytuacji panującej na międzynarodowych rynkach finansowych - na gos-
podarki krajów omawianego regionu nie byłby tak znaczący, gdyby nie podjęły 
one procesu liberalizacji przepływu kapitałów. 

Kraje te w różnym stopniu zliberalizowały transakcje występujące w bilansie 
obrotów kapitałowych, przy czym praktycznie żaden z nich nie dokonał do tego 
czasu pełnej liberalizacji tych transakcji. Mimo to kraje południowoazjatyckie stały 
się miejscem, gdzie międzynarodowi inwestorzy masowo lokowali swój kapi-
tał. W okresie przed kryzysem do krajów południowoazjatyckich trafiała niemal 
połowa ogółu kapitałów kierujących się do krajów rozwijających się. I tak np. 
napływ kapitału prywatnego (netto) do 5 krajów regionu Azji Południowo-
-Wschodniej (Indonezja, Korea, Malezja, Filipiny, Tajlandia) wyniósł 93 mld USD 
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w 1996 r. Kryzys spowodował, że ten napływ netto przekształcił się w 1997 r. w 
odpływ netto z tych 5 krajów na poziomie 12,1 mld USD.7 

Indonezja była tym krajem omawianego regionu, który stosunkowo wcześnie, 
bo już pod koniec lat 80. podjął stopniową liberalizację zarówno transakcji 
dotyczących odpływu, jak i przypływu kapitałów. I tak zliberalizowano m.in. 
zadłużanie się za granicą przez banki, umożliwiono zaciąganie kredytów zagra-
nicznych przez przedsiębiorstwa na cele finansowania handlu, nabywanie kra-
jowych papierów wartościowych przez nierezydentów. 

Tajlandia, dążąc do przyciągnięcia kapitału z zagranicy, wprowadziła nawet 
dla międzynarodowych inwestorów pewne zachęty podatkowe do lokowania 
przez nich funduszy zarówno w systemie bankowym kraju, jak i w krajowych 
papierach wartościowych. 

Korea podjęła proces liberalizacyjny w latach 80., a zintensyfikowała go na 
początku lat 90., znosząc częściowo także restrykcje dotyczące napływu kapitału 
krótkoterminowego.8 To stosunkowo ostrożne podejście nie zapobiegło jednak 
nadmiernemu oparciu się przedsiębiorstw i banków na krótkoterminowych 
pożyczkach zagranicznych. Obsługa tak powstałego zadłużenia okazała się bar-
dzo trudna po załamaniu się kursu waluty na jesieni 1997 r. 

Efekty i uwarunkowania działań liberalizacyjnych 
w krajach południowoazjatyckich 

Ostateczny efekt liberalizacji transakcji objętych bilansem obrotów kapita-
łowych uzależniony jest od efektywności wykorzystania powstających strumieni 
kapitałów. W krajach Azji Południowo-Wschodniej liberalizacja ta stworzyła 
możliwość znaczącego napływu kapitału. Strumienie kapitałowe w dużej mierze 
nakierowały się do krajowego systemu bankowego, który w praktyce okazał się 
niewydolny i niedostosowany do ich obsługi. Istotne jest to, że wobec niedo-
rozwoju rynku finansowego w tych krajach, niemal cały ciężar pośrednictwa 
finansowego spada na banki. Tymczasem instytucje te charakteryzuje szereg 
słabości. I tak np. pod koniec 1997 r. tylko 14 z 26 banków komercyjnych 
działających w Korei spełniało międzynarodowe standardy kapitałowe.9 Wyraża 
się wręcz pogląd, że niedostateczny poziom rozwoju systemu bankowego to „piętą 
Achillesa" krajów regionu.10 Niedostateczny nadzór nad działalnością banków 
umożliwił nadmierne kredytowanie przez nie podmiotów w różny sposób z nimi 
powiązanych. Obfitość dostępnych środków umożliwiła szybką ekspansję 
kredytów bankowych. Różne nieformalne powiązania banków z przedsiębiors-
twami (jak również banków i przedsiębiorstw z władzami publicznymi) oraz 
słabość stosowanych przez banki procedur oceny zdolności kredytowej poten-
cjalnych kredytobiorców przyczyniły się do niewłaściwego wykorzystania zna-
cznej części udzielonych kredytów, m.in. na skutek przeznaczenia ich na finan-
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sowanie transakcji spekulacyjnych, w tym w szczególności na rynku nierucho-
mości.11 Np. w Korei w I kwartale 1998 r,, mimo przeprowadzonych już do tego 
czasu działań sanacyjnych, „złe kredyty" stanowiły ciągle jeszcze 30% ogółu 
kredytów udzielonych przez banki tego kraju.12 

Swoboda w korzystaniu ze środków międzynarodowego rynku finansowego 
umożliwiła nadmierne zadłużanie się za granicą zarówno bankom, jaki przedsię-
biorstwom spoza sektora finansowego. Sytuacja ta nie byłaby możliwa, gdyby 
zagraniczni pożyczkodawcy nie obdarzyli banków krajów południowoazjatyc-
kich dużym zaufaniem. Przekazując im do dyspozycji ogromne środki finansowe, 
inwestorzy ci faktycznie scedowali na nie prawo do dokonywania selekcji kredy-
tobiorców i sprawowania kontroli nad wykorzystaniem udzielonych kredytów.13 

Niektóre kraje regionu (m.in. Indonezja, Tajlandia, Korea) powiązały swe walu-
ty z dolarem amerykańskim. Stosunkowo wysokie stopy procentowe potrzebne 
do utrzymania określonego poziomu kursów między tymi walutami a dolarem to 
jeden z czynników przyczyniających się do napływu kapitału krótkoterminowego. 
Był to też czynnik zachęcający do zaciągania przez przedsiębiorstwa krajowe 
kredytów w walutach obcych. Przedsiębiorstwa te, oczekując - zgodnie 
z zapewnieniami władz - że kurs waluty krajowej nie ulegnie zmianie, nie 
podejmowały żadnych działań zabezpieczających przed ryzykiem kursowym. 

Fakt dopuszczenia do nadmiernego zadłużania się przedsiębiorstw i banków 
za granicą przy jednoczesnym utrzymywaniu przez kraje południowoazjatyc-
kie systemu stałych kursów walutowych uznaje się za jeden z kluczowych błędów 
w polityce gospodarczej popełnionych przez władze tych krajów, które to Wędy 
miały wpływ na wybuch kryzysu finansowego oraz jego przebieg.14 Nieefektyw-
na na ogół alokacja środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w połączeniu 
z późniejszym załamaniem się kursów walut krajów omawianego regionu 
zaowocowała niemożliwością obsługi przez przedsiębiorstwa i banki istniejącego 
zadłużenia w walutach obcych. W przypadku banków deprecjacja waluty kra-
jowej oznaczała szybki wzrost zobowiązań, wyrażonych w walucie krajowej, 
figurujących w pasywach bilansu. Z drugiej strony postępowała degradacja akty-
wów bankowych na skutek załamania się cen nieruchomości oraz rynku 
giełdowego. Była ona też następstwem fali bankructw przedsiębiorstw będących 
kredytobiorcami w rezultacie nadmiernego zadłużenia, wzrostu stóp procento-
wych oraz niemożności pozyskania krótkoterminowego finansowania bankowego, 
niezbędnego do przezwyciężenia powstałych trudności. 

Międzynarodowi inwestorzy, pożyczając pieniądze podmiotom z krajów Azji 
Południowo-Wschodniej, opierali swe decyzje głównie na ogólnie dobrej ocenie 
funkcjonowania ich gospodarek. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, można wyrazić 
zdziwienie, że niemal przed samym kryzysem, a nawet w jego trakcie, kraje re-
gionu otrzymywały generalnie wysoką ocenę ze strony międzynarodowych 
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agencji ratingowych. I tak np. uderza bardzo dobra ocena Korei Południowej jesz-
cze na jesieni 1997 r, W listopadzie 1997 r. Korea uzyskała ocenę A+ (Fitch IBCA), 
A- (S&P) i A3 (Moody's). Dopiero pod koniec grudnia 1997 r. ocena ta uległa 
znaczącemu pogorszeniu i ukształtowała się na poziomie: B- (Fitch IBCA), B + 
(S&P) oraz Bal (Moody's).15 

Wydaje się, że te renomowane agencje dokonywały swej oceny w warunkach 
niedostatku wiarygodnych informacji na temat sytuacji bieżącej poszczególnych 
krajów. W szczególności brak było dostępu do bardziej precyzyjnych danych na 
temat sytuacji banków. Wskazuje się, że inwestorzy międzynarodowi nie dys-
ponowali przed kryzysem precyzyjnymi danymi na temat złych kredytów 
w bankach tajlandzkich, malezyjskich, czy indonezyjskich, ani też o ewentual-
nych rezerwach ustanowionych w związku z takimi kredytami.16 Tymczasem, jak 
się potem okazało, zjawisko złych kredytów już przed kryzysem wystąpiło na 
wielką skalę. Łączna suma tych praktycznie nieściągalnych kredytów w przypadku 
Tajlandii, Malezji, Indonezji, Filipin oraz Singapuru oszacowana została na pozio-
mie 73 mld USD, co stanowiło ok. 13% łącznego PKB tych krajów.17 

Pojawienie się nawet nieznacznych sygnałów wskazujących na negatywne 
zjawiska w gospodarkach tych krajów wywołało nadmierną reakcję międzynaro-
dowych inwestorów w postaci masowego wycofywania przez nich kapitału zain-
westowanego w tych krajach. Wynikający stąd spadek cen papierów wartoś-
ciowych, a także deprecjacja walut krajów objętych kryzysem stały się kluczo-
wymi przyczynami znaczących strat poniesionych przez inwestorów z tytułu lokat 
dokonanych w tych krajach. Szacuje się, że na skutek kryzysu finansowego z 19971 
wielu prywatnych inwestorów zagranicznych straciło ok. trzy czwarte zain-
westowanego kapitału na niektórych rynkach południowoazjatyckich.18 

Próbując przeciwdziałać pogłębianiu się zjawisk kryzysowych, niektóre kraje 
regionu, jak Indonezja, Tajlandia czy Malezja, zdecydowały się przywrócić częś-
ciowo ograniczenia dewizowe w przepływie kapitału. Nie ułatwiło to rozwiązania 
zaistniałych problemów, gdyż stanowiło negatywny sygnał dla międzynarodo-
wych rynków finansowych, zniechęcający do lokowania w tych krajach kapitału 
w czasie, gdy napływ nowych środków miałby szczególnie duże znaczenie. 

Przywrócenie dość surowych ograniczeń dewizowych, np. w Malezji, moty-
wowane było m.in. dążeniem do skierowania dostępnych środków finansowych 
na potrzeby gospodarek krajowych, przeżywających załamanie wzrostu gospo-
darczego. Miało ono też stworzyć warunki do obniżki krajowych stóp procen-
towych, niezbędnej do pobudzenia aktywności gospodarczej.19 Z drugiej strony 
ponowne zastosowanie przez Malezję restrykcji dewizowych w obrocie 
kapitałowym oznacza faktyczne wycofanie się tego kraju z międzynarodowych 
rynków finansowych. 
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Proces przywracania w ostatnim okresie przez niektóre kraje południowo-
azjatyckie ograniczeń w stosunku do transakcji już kiedyś zliberalizowanych 
wywołał międzynarodową dyskusję co do perspektyw liberalizacji przepływów 
kapitałowych w świecie. Jednocześnie proces ten, podjęty przez kraje dotknięte 
kryzysem, jakkolwiek przyjęty bez entuzjazmu przez inwestorów działających 
na międzynarodowych rynkach finansowych, ogólnie spotkał się z pewnym zro-
zumieniem ze strony społeczności międzynarodowej. 

Wyrażany jest pogląd, że jeśli ograniczenia przywrócone zostały przejściowo, 
to w określonych warunkach mogą one stanowić jakiś sposób prowadzący do 
wyjścia danego kraju z kryzysu finansowego. Ograniczenia te bowiem zapewniają 
pewien margines swobody w prowadzeniu polityki pieniężnej, dając możliwość 
obniżki stóp procentowych. Jednocześnie ich istnienie stwarza możliwość 
przeprowadzenia restrukturyzacji krajowego systemu bankowego. Na skutek 
kryzysu kondycja tego systemu została mocno nadwerężona. Zagrożona została 
wypłacalność licznych banków na skutek ich nadmiernego zadłużenia oraz zaku-
mulowania przez nie dużej sumy złych kredytów. Wiadomo, że proces uzdra-
wiania banków byłby bardzo trudny, gdyby dalej postępowała ucieczka kapitału 
za granicę.20 

Perspektywy liberalizacji przepływu kapitałów 

Doświadczenia krajów południowoazjatyckich wskazują na potrzebę 
ostrożnego podejścia do kwestii liberalizacji transakcji kapitałowych. Chodzi 
o przeprowadzenie tej liberalizacji w sposób dający szanse na minimalizację 
związanego z nią ryzyka. Praktyka pokazuje, że liberalizacja transferów kapita-
łowych nie może być działaniem oderwanym od realiów gospodarczych, musi 
być ściśle skoordynowana z polityką makroekonomiczną, polityką kursu walu-
towego, a także z sytuacją w sektorze finansowym. Chodzi w szczególności 
o ograniczanie zagrożeń płynących z nadmiernego krótkoterminowego zadłużenia 
dewizowego banków, zwiększającego ich wrażliwość na wahania kursów walu-
towych i przepływy spekulacyjne kapitałów. 

W praktyce okazuje się też, że istotna jest nie tyle szybkość samego procesu 
liberalizacyjnego, co jego kolejność w całym programie reform gospodarczych, 
którego powinien być integralną częścią. Wzmocnienie sektora finansowego, 
w tym zwłaszcza reforma systemu bankowego oraz ustanowienie sprawnie 
funkcjonującego systemu nadzoru nad bankami to elementy tego programu, które 
powinny poprzedzać otwarcie się danego kraju na międzynarodowy ruch kapitału. 

Chodzi w szczególności o to, by nadzór ten był w stanie odpowiednio wcześ-
nie wykryć zagrożenia w systemie bankowym i skutecznie im przeciwdziałać. 
Odpowiednio szybko powinny być też podejmowane decyzje dotyczące insty-
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tucji finansowych, które przestały być wypłacalne, po to, by negatywne zjawiska 
nie rozprzestrzeniały się w całym sektorze. W odniesieniu do banków kluczowe 
znaczenie ma to, by przestrzegały one powszechnie stosowanych w krajach 
uprzemysłowionych norm ostrożnościowych, dysponowały odpowiednimi 
kapitałami, tworzyły rezerwy na wierzytelności wątpliwe, ograniczyły zjawisk» 
przyznawania kredytów na warunkach preferencyjnych oraz regularnie publi-
kowały swe sprawozdania. 

Im większym zaufaniem cieszy się gospodarka danego kraju, jego polityka 
gospodarcza i kursowa oraz system bankowy, tym większe są jego szanse na pozys-
kanie kapitału długoterminowego. W odwrotnej sytuacji kraj taki jest bardziej 
podatny na napływ kapitału krótkoterminowego o charakterze spekulacyjnym. 
Może to być o tyle niekorzystne, że słabość polityki gospodarczej, a także krajo-
wego systemu finansowego, może ograniczać zdolność absorpcji napływających 
funduszy, a także zdolność radzenia sobie ze skutkami ich gwałtownego odpływu. 

Zmniejszeniu zagrożeń związanych z liberalizacją przepływów kapitałowych 
powinno też służyć zapewnienie wszystkim podmiotom rynkowym, w tym także 
międzynarodowym inwestorom, dostępu do wiarygodnej informacji na temat 
sytuacji gospodarczej poszczególnych krajów. Szczególną rolę mają tu do odeg-
rania agencje ratingowe. Ich szybka reakcja na zjawiska, zarówno negatywne, 
jak i pozytywne, występujące w poszczególnych krajach, powinna znaleźć 
odzwierciedlenie w przyznawanej tym krajom ocenie. Możliwość dysponowania 
odpowiednimi danymi stwarza szanse na podejmowanie przez uczestników rynku 
bardziej racjonalnych decyzji. To z kolei ogranicza ryzyko gwałtownego odwróce-
nia się strumieni kapitałowych na skutek potencjalnej zmiany nastawienia do 
danego kraju. W efekcie zmniejsza ryzyko związane z tym krajem, co dla uczest-
ników międzynarodowych rynków finansowych ma kluczowe znaczenie.21 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy, biorąc pod uwagę m.in. doświadczenia 
krajów południowoazjatyckich, nie popiera liberalizacji przepływów kapita-
łowych za wszelką cenę, bez względu na ryzyko. Opowiada się on za liberalizacją 
ostrożną, realizowaną w ramach pewnej sekwencji działań mających na celu 
maksymalizację płynących z niej korzyści i minimalizację związanych z nią 
zagrożeń.22 Podobne stanowisko zostało wyrażone m.in. przez Bank Rozra-
chunków Międzynarodowych.23 

Ponadto, zważywszy na ogrom negatywnych skutków wywołanych kryzy-
sem finansowym w krajach południowoazjatyckich, skutków zarówno dla tych 
krajów, jak i reszty świata, można oczekiwać, że MFW może w przyszłości wyka-
zywać większe zrozumienie dla potrzeby przejściowego stosowania ograniczeń 
w przepływie kapitału.24 Podejście takie, oznaczające faktycznie uznanie tych og-
raniczeń jako mniejszego zła, będzie jednak z pewnością wiązać się z pewnym 
warunkami.25 Można oczekiwać, że warunki te będą dotyczyć głównie rodzaju 
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transakcji podlegających restrykcjom oraz czasu ich stosowania. Restrykcje te nie 
powinny dotyczyć przepływu kapitału długoterminowego, w tym związanego 
z inwestycjami bezpośrednimi.26 

Ważne jest też to, że ewentualne stosowanie ograniczeń powinno być elemen-
tem procesu reform gospodarczych, a nie działaniem mającym na celu ich uni-
knięcie. Praktyka niektórych krajów pokazuje, że długotrwałe utrzymywanie kon-
troli przepływów kapitałowych traktowane jest jako sposób na odsunięcie 
w czasie koniecznych reform w gospodarce. Wiadomo, że reformy te mogą przej-
ściowo nieść ze sobą niekorzystne skutki społeczne i polityczne. Całkowite otwar-
cie się danego kraju na gospodarkę światową w wyniku zliberalizowania tran-
sakcji kapitałowych wymaga od niego osiągnięcia pewnego poziomu rozwoju 
gospodarczego, dającego podmiotom z tego kraju możliwość równoprawnego 
konkurowania na rynku międzynarodowym. 

Z drugiej strony istnieje świadomość, że faktycznie ten poziom rozwoju trud-
ny jest do osiągnięcia wtedy, gdy poprzez restrykcje dewizowe chroni się podmio-
ty krajowe przed międzynarodową konkurencją i dyscyplinującym oddzia-
ływaniem międzynarodowych rynków finansowych. Wynika z tego, że nasta-
wienie się przez którykolwiek z krajów na utrzymywanie restrykcji kapitałowych 
w nieskończoność oznacza świadome pozbawianie się korzyści, jakie płyną dla 
rozwoju gospodarczego z tytułu uczestnictwa w handlu i międzynarodowej 
współpracy gospodarczej. 

Oznacza to także, że proces liberalizacji transferów kapitałowych będzie dalej 
postępował, jakkolwiek jego tempo może być nierównomierne. W sytuacjach 
kryzysowych z pewnością tempo to może być mniejsze. Zważywszy jednak na 
korzyści, jakie płyną z aktywnego uczestnictwa w międzynarodowym rynku fi-
nansowym, większość krajów świata będzie dalej zainteresowana tworzeniem 
warunków do takiego uczestnictwa. Każdy z nich musi mieć jednak nieustannie 
na uwadze to, że im większa swoboda przepływu kapitałów, tym większe 
możliwości transmisji do jego gospodarki negatywnych zjawisk z rynku między-
narodowego. 

Zdrowa polityka makroekonomiczna, skuteczna antyinflacyjna polityka 
pieniężna, dobra sytuacja w dziedzinie finansów publicznych są tymi czynnika-
mi, które decydują o odporności danego kraju na potencjalne wstrząsy gospo-
darcze. Tezę tę zdaje się szczególnie wyraźnie potwierdzać aktualna sytuacja 
krajów Unii Europejskiej, a w szczególności tych 11 jej krajów członkowskich, 
które zostały zakwalifikowane do Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW). Polity-
ka pieniężna i budżetowa tych krajów cieszy się wysokim uznaniem uczestników 
międzynarodowych rynków finansowych. Znajduje to wyraz m.in. w fakcie, że 
rynkowe kursy między walutami tych krajów już od dłuższego czasu kształtują 
się praktycznie na poziomie bilateralnych kursów centralnych. Odchylenia, które 
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tu występowały w ostatnich miesiącach, nie były większe niż +/-1%, a w więk-
szości przypadków mieściły się nawet w granicach +/- 0,1%. Tak duża stabilność 
kursów została zapewniona w sytuacji niestosowania przez kraje Unii Europej-
skiej jakichkolwiek ograniczeń w przepływie kapitałów. 

Istotnym czynnikiem stabilności walutowej i makroekonomicznej osiągniętej 
przez kraje UGW jest też sprawnie funkcjonujący sektor finansowy. Unijne regu-
lacje prawne pozwoliły na tyle zharmonizować narodowe ustawodawstwo 
dotyczące sektora finansowego, że instytucje finansowe działające na obszarze 
tych krajów objęte są jednolitym systemem nadzoru. Konieczność przestrzegania 
przez nie wspólnie określonych przepisów ostrożnościowych decyduje o wysokim 
poziomie bezpieczeństwa funkcjonowania całego sektora finansowego i minimal-
izuje ryzyko uczestników rynku. 

Kraje UGW mogą więc służyć jako pewien model postępowania dla krajów 
starających się liberalizować przepływy kapitałowe, a jednocześnie pragnących 
minimalizować związane z tym zagrożenia. Wydaje się, że kryzys azjatycki, a także 
trwający ciągle kryzys w Rosji, były dotychczas dla krajów przyszłej UGW znacz-
nie mniej dotkliwie odczuwalne, niż dla innych krajów świata, nie mających tak 
dobrej reputacji na rynku międzynarodowym. 

Praktyka krajów UGW potwierdza od dawna znaną tezę, leżącą zresztą 
u podłoża polityki MFW w okresie powojennym, że nie da się jednocześnie utrzy-
mać swobodnego przepływu kapitałów, autonomii narodowej polityki pieniężnej 
oraz kursu waluty w systemie kursów stałych (tj. zmieniających się w na rynku w 
ściśle określonym przedziale wokół kursu centralnego, przy czym kurs centralny 
może być ewentualnie zmieniony). Faktycznie do pogodzenia są tylko dwa z tych 
trzech elementów. Kraje, które decydują się na niestosowanie jakichkolwiek og-
raniczeń w transakcjach kapitałowych, a jednocześnie chcą utrzymać stały kurs 
waluty, muszą zrezygnować z niezależności w prowadzeniu polityki pieniężnej. 
W szczególności muszą się liczyć z pewną utratą kontroli nad kształtowaniem się 
stóp procentowych. W praktyce więc stopy te, a w efekcie i warunki prowadzenia 
działalności gospodarczej w danym kraju, mogą być silnie uwarunkowane czyn-
nikami międzynarodowymi, a nie priorytetami krajowymi. Z kolei kraj, który 
pragnąłby mieć swobodę w swej polityce pieniężnej, musiałby zrezygnować albo 
ze stałości kursu, albo stosować ograniczenia kapitałowe. Zważywszy na wska-
zane na wstępie korzyści płynące dla gospodarki ze swobodnego przemieszcza-
nia się kapitałów, generalnie bardziej pożądane wydaje się odejście od kursu 
stałego. Stosowanie restrykcji w odniesieniu do przepływu kapitałów daje 
wprawdzie możliwość utrzymania stałego kursu walutowego bez nadmiernych 
obciążeń dla polityki pieniężnej, ale jednocześnie izoluje dany kraj od prorozwo-
jowego oddziaływania nań konkurencji ze strony międzynarodowego rynku fin-
ansowego. Oznacza to więc, że kraj decydujący się na pełne zniesienie restrykcji 
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kapitałowych musi się opowiedzieć bądź za niezależną polityką pieniężną 
i płynnym kursem walutowym, bądź za stałym kursem waluty i podporządko-
waniem swej polityki pieniężnej wymogom związanym ze swym aktywnym 
udziałem w międzynarodowym rynku finansowym. 

To ostatnie rozwiązanie wymaga osiągnięcia tak dobrego i stabilnego stanu 
gospodarki, w tym systemu finansowego, że będzie on wzbudzał zaufanie uczest-
ników tego rynku. Jednocześnie polityka pieniężna i budżetowa tego kraju po-
winna być na tyle wiarygodna, żeby możliwości dotknięcia jego gospodarki 
masowymi spekulacyjnymi przepływami kapitałów były minimalne. 

Wynika z tego, że przedwczesna liberalizacja przepływu kapitałów może po-
wodować w określonych warunkach negatywne konsekwencje dla danego kra-
ju, faktycznie przewyższające potencjalne korzyści płynące z tej liberalizacji. 
Liberalizacja może wtedy stwarzać duże ryzyko nie tylko dla stabilności jego gos-
podarki, ale także dla gospodarki powiązanych z nim krajów. 
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LIBERALISATION OF CAPITAL FLOW AND A CRISIS 
ON EASTERN MARKETS 

(Summary) 

The financial crisis that hit the South-East Asian countries very clearly brought 
before everyone's eyes the risks attending free capital flow in international ex-
change. This crisis also made some of these countries consider restoring restric-
tions to already liberalised capital transactions. Restoration of those restrictions 
was recognised as a solution enabling relatively rapid stabilisation of depreciat-
ing currencies and reduction of interest rates, both essential to improving the state 
of the economy. 

Developing countries and countries undergoing economic transformation, with 
relatively limited domestic capital resources, are particularly interested in making 
use of resources accessible on the international financial market. Liberalisation by 
those countries of capital turnover balance transactions gives them the chance of 
greater investment, and has the effect of accelerating economic growth and im-
provement in the standard of living of their populations. The experiences of many 
countries show that capital flow liberalisation that is inadequately prepared and 
without solid foundations carries the danger of a serious banking crisis in the 
country concerned. Studies can be presented, which show that in 18 out of 25 
studied banking crises, the countries affected (e.g., Brazil, Chile, Venezuela) intro-
duced significant liberalisation in the five years preceding the crisis. This points 
to the existence of a cause-and-effect link between those crises and liberalisation 
of capital flow. 


