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Zestaw 1 - Bilans płatniczy 
 
 

Current Account  

Covered in the current account are all transactions (other than those in financial 
items) that involve economic values and occur between resident and nonresident 
entities. Also covered are offsets to current economic values provided or acquired 
without a quid pro quo. Specifically, the major classifications are goods and services, 
income, and current transfers. 
Goods 

General merchandise covers most movable goods that residents export to, or import 
from, nonresidents and that, with a few specified exceptions, undergo changes in 
ownership (actual or imputed). 
Services  

Transportation covers most of the services that are performed by residents for 
nonresidents (and vice versa). However, freight insurance is now included with 
insurance services rather than with transportation. Transportation includes freight 
and passenger transportation by all modes of transportation and other distributive and 
auxiliary services, including rentals of transportation equipment with crew.  
Travel covers goods and services—including those related to health and education—
acquired from an economy by nonresident travelers (including excursionists) for 
business and personal purposes during their visits (of less than one year) in that 
economy. Travel excludes international passenger services, which are included in 
transportation. Students and medical patients are treated as travelers, regardless of the 
length of stay. Certain others—military and embassy personnel and nonresident 
workers—are not regarded as travelers. However, expenditures by nonresident 
workers are included in travel, while those of military and embassy personnel are 
included in government services 
Communications services covers communications transactions between residents and 
nonresidents. Such services comprise postal, courier, and telecommunications 
services (transmission of sound, images, and other information by various modes and 
associated maintenance provided by/for residents for/by nonresidents). 
Construction services covers construction and installation project work that is, on a 
temporary basis, performed abroad/in the compiling economy or in extraterritorial 
enclaves by resident/nonresident enterprises and associated personnel. Such work 
does not include that undertaken by a foreign affiliate of a resident enterprise or by an 
unincorporated site office that, if it meets certain criteria, is equivalent to a foreign 
affiliate.  
Insurance services covers the provision of insurance to nonresidents by resident 
insurance enterprises and vice versa. This item comprises services provided for freight 
insurance (on goods exported and imported), services provided for other types of 
direct insurance (including life and non-life), and services provided for reinsurance.  
Financial services (other than those related to insurance enterprises and pension 
funds) covers financial intermediation services and auxiliary services conducted 
between residents and nonresidents. Included are commissions and fees for letters of 
credit, lines of credit, financial leasing services, foreign exchange transactions, 
consumer and business credit services, brokerage services, underwriting services, 
arrangements for various forms of hedging instruments, etc. Auxiliary services 
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include financial market operational and regulatory services, security custody 
services, etc. 
Computer and information services covers resident/nonresident transactions related to 
hardware consultancy, software implementation, information services (data 
processing, data base, news agency), and maintenance and repair of computers and 
related equipment. 
Royalties and license fees covers receipts (exports) and payments (imports) of 
residents and nonresidents for (i) the authorized use of intangible nonproduced, 
nonfinancial assets and proprietary rights—such as trademarks, copyrights, patents, 
processes, techniques, designs, manufacturing rights, franchises, etc. and (ii) the use, 
through licensing agreements, of produced originals or prototypes—such as 
manuscripts, films, etc. 
Other business services provided by residents to nonresidents and vice versa covers 
merchanting and other trade-related services; operational leasing services; and 
miscellaneous business, professional, and technical services.  
Personal, cultural, and recreational services covers (i) audiovisual and related 
services and (ii) other cultural services provided by residents to nonresidents and vice 
versa. Included under (i) are services associated with the production of motion 
pictures on films or video tape, radio and television programs, and musical 
recordings. (Examples of these services are rentals and fees received by actors, 
producers, etc. for productions and for distribution rights sold to the media.) Included 
under (ii) are other personal, cultural, and recreational services—such as those 
associated with libraries, museums—and other cultural and sporting activities. 
Government services n.i.e. covers all services (such as expenditures of embassies and 
consulates) associated with government sectors or international and regional 
organizations and not classified under other items. 
Income 

Compensation of employees covers wages, salaries, and other benefits, in cash or in 
kind, and includes those of border, seasonal, and other nonresident workers (e.g., local 
staff of embassies). 
Investment income covers receipts and payments of income associated, respectively, 
with residents’ holdings of external financial assets and with residents’ liabilities to 
nonresidents. Investment income consists of direct investment income, portfolio 
investment income, and other investment income. The direct investment component is 
divided into income on equity (dividends, branch profits, and reinvested earnings) and 
income on debt (interest); portfolio investment income is divided into income on 
equity (dividends) and income on debt (interest); other investment income covers 
interest earned on other capital (loans, etc.) and, in principle, imputed income to 
households from net equity in life insurance reserves and in pension funds. 
Current transfers 

Current transfers are distinguished from capital transfers, which are included in the 
capital and financial account in concordance with the SNA treatment of transfers. 
Transfers are the offsets to changes, which take place between residents and 
nonresidents, in ownership of real resources or financial items and, whether the 
changes are voluntary or compulsory, do not involve a quid pro quo in economic 
value. Current transfers consist of all transfers that do not involve (i) transfers of 
ownership of fixed assets; (ii) transfers of funds linked to, or conditional upon, 
acquisition or disposal of fixed assets; (iii) forgiveness, without any counterparts 
being received in return, of liabilities by creditors. All of these are capital transfers. 
Current transfers include those of general government (e.g., current international 
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cooperation between different governments, payments of current taxes on income and 
wealth, etc.), and other transfers (e.g., workers’ remittances, premiums—less service 
charges, and claims on non-life insurance).  
 
Capital and Financial Account 

The capital and financial account has two major components—the capital account 
and the financial account—that are in concordance with those same accounts in the 
SNA. Assets represent claims on nonresidents, and liabilities represent indebtedness 
to nonresidents. The two parties to a transaction in assets or liabilities are usually a 
resident and a nonresident but, in some instances, both parties may both be residents 
or nonresidents.  
All valuation changes and all other changes that do not reflect transactions in foreign 
assets and liabilities are excluded from the capital and financial account but 
reflected in the international investment position. Supplementary statements identify 
certain items that are of analytical interest and affect various accounts. Examples of 
such items are liabilities constituting foreign authorities’ reserves and exceptional 
financing transactions. 
Classification of the financial account and the income components of the current 

account are interrelated and must be consistent to facilitate analysis, to form an 
effective link between the balance of payments and the international investment 
position, and to be compatible with the SNA and other IMF statistical systems. 
Capital account 

The major components of the capital account are capital transfers and 
acquisition/disposal of nonproduced, nonfinancial assets. Capital transfers consist of 
those involving transfers of ownership of fixed assets; transfers of funds linked to, or 
conditional upon, acquisition or disposal of fixed assets; or cancellation, without any 
counterparts being received in return, of liabilities by creditors. Capital transfers 
include two components: (i) general government, which is subdivided into debt 
forgiveness and other, and (ii) other, which is subdivided into migrants’ transfers, 
debt forgiveness, and other transfers. 
Acquisition/disposal of nonproduced, nonfinancial assets largely covers intangibles—
such as patented entities, leases or other transferable contracts, goodwill, etc. This 
item does not cover land in a specific economic territory but may include the purchase 
or sale of land by a foreign embassy. 
Financial account 

The classification of standard components in the financial account is based on these 
criteria: All components are classified according to type of investment or by 
functional subdivision (direct investment, portfolio investment, other investment, 
reserve assets). For the category of direct investment, there are directional distinctions 
(abroad or in the reporting economy) and, for the equity capital and other capital 
components within this category, asset or liability distinctions. 
For the categories of portfolio investment and other investment, there are the 
customary asset or liability distinctions. Particularly significant for portfolio 
investment and other investment is the distinction by type of instrument (equity or 
debt securities, trade credits, loans, currency and deposits, other assets or liabilities). 
In this Manual, traditional and new money market and other financial instruments and 
derivatives are included in portfolio investment. 
For portfolio investment and other investment, there are distinctions by sector of the 
domestic creditor for assets and by sector of the domestic debtor for liabilities. These 
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distinctions serve to facilitate links with the income accounts, the international 
investment position, the SNA, and other statistical systems. 
The traditional distinction, which is based on original contractual maturity of more 
than one year or one year or less, between long- and short-term assets and liabilities 
applies only to other investment. In recent years, the significance of this distinction 
has clearly diminished for many domestic and international transactions. 
Consequently, the long- and short-term distinction is accorded less importance in the 
SNA and in this Manual than in previous editions. However, because the maturity 
factor remains important for specific purposes—analysis of external debt, for 
example—it is retained in this Manual for other investment. 
Direct investment—reflecting the lasting interest of a resident entity in one economy 
(direct investor) in an entity resident in another economy (direct investment 
enterprise)—covers all transactions between direct investors and direct investment 
enterprises. That is, direct investment covers the initial transaction between the two 
and all subsequent transactions between them and among affiliated enterprises, both 
incorporated and unincorporated. Direct investment transactions occurring abroad and 
in the reporting economy are subclassified into equity capital, reinvested earnings, 
and other capital (intercompany transactions). For equity capital and other capital, 
claims on and liabilities to affiliated enterprises and to direct investors are 
distinguished. Transactions between affiliated banks and between other affiliated 
financial intermediaries are limited to equity and permanent debt capital. Direct 
investment capital transactions include those that create or dissolve investments as 
well as those that serve to maintain, expand, or reduce investments. Thus, when a 
nonresident who previously had no equity in an existing resident enterprise purchases 
10 percent or more of the shares or voting power of that enterprise from a resident, the 
market value of equity holdings acquired and any other capital invested should be 
recorded as direct investment. When a nonresident holds less than 10 percent of the 
shares of an enterprise as a portfolio investment and subsequently acquires additional 
shares resulting in a direct investment interest (10 percent or more), only the purchase 
of additional shares is recorded as a direct investment transaction. The holdings that 
were acquired previously are not recorded in the balance of payments but are reflected 
in a reclassification, from portfolio investment to direct investment, in the 
international investment position. 
Portfolio investment covers transactions in equity securities and debt securities; the 
latter are subsectored into bonds and notes, money market instruments, and financial 
derivatives (such as options) when the derivatives generate financial claims and 
liabilities. Various new financial instruments are covered under appropriate 
instrument classifications. Transactions covered under direct investment and reserve 
assets are excluded. 
Other investment covers short- and long-term trade credits; loans (including use of 
Fund credit, loans from the Fund, and loans associated with financial leases); currency 
and deposits (transferable and other—such as savings and term deposits, savings and 
loan shares, shares in credit unions, etc.); and other accounts receivable and payable. 
Transactions covered under direct investment are excluded. 
Reserve assets covers transactions in assets that are considered by the monetary 
authorities of an economy to be available for use in funding payments imbalances 
and, in some instances, meeting other financial needs. Such availability is not closely 
linked in principle to formal criteria such as ownership or currency of denomination. 
The items covered are monetary gold, SDRs, reserve position in the Fund, foreign 
exchange assets (currency, deposits, and securities), and other claims. 
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Zadanie 1. Zdefiniuj bilans handlowy oraz bilans obrotów bieżących. Jaka jest między 

nimi różnica? 

Zadanie 2. Czy sprzedaż krajowych papierów wartościowych obywatelowi innego 

kraju jest napływem czy odpływem kapitału? Dlaczego? 

 

Bilans płatniczy – Polska mln € 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

A. Rachunek bieżący -4,878 -8,166 -3,016 -7,445 -14,696 -18,302 
Saldo obrotów towarowych -5,077 -4,552 -2,242 -5,539 -12,369 -17,724 

Eksport f.o.b. 53,836 65,847 77,562 93,406 105,893 120,890 
Import f.o.b 58,913 70,399 79,804 98,945 118,262 138,614 

Saldo usług 193 28 585 582 3,441 3,484 
Przychody 9,850 10,815 13,105 16,358 21,022 24,217 
Rozchody 9,657 10,787 12,520 15,776 17,581 20,733 

Saldo dochodów -2,169 -6,618 -5,373 -7,712 -11,970 -9,590 
Przychody 2,900 4,275 5,642 7,179 7,393 6,845 
Rozchody 5,069 10,893 11,015 14,891 19,363 16,435 

Saldo transferów bieżących 2,175 2,976 4,014 5,224 6,202 5,528 
Przychody 3,323 5,516 7,839 9,485 11,108 11,274 
Rozchody 1,148 2,540 3,825 4,261 4,906 5,746 

B. Rachunek kapitałowy -40 954 786 1,666 3,418 3,987 
Przychody 55 1,071 940 2,037 3,880 4,643 
Rozchody 95 117 154 371 462 656 

C. Rachunek finansowy 7,707 6,662 12,190 10,459 28,191 26,796 

Polskie inwestycje bezpośrednie -269 -757 -2,767 -7,122 -4,020 -2,046 

Zagraniczne inwestycje 4,067 10,237 8,330 15,741 17,242 10,030 

Inwestycje portfelowe - aktywa -1,137 -1,055 -2,008 -3,685 -4,606 1,699 
Udziałowe papiery 168 -43 -482 -2,389 -4,235 956 
Dłużne papiery wartościowe -1,305 -1,012 -1,526 -1,296 -371 743 

Inwestycje portfelowe - pasywa 3,369 8,519 11,811 1,343 550 -3,480 
Udziałowe papiery -717 1,295 1,020 -1,702 -367 255 
Dłużne papiery wartościowe 4,086 7,224 10,791 3,045 917 -3,735 

Pozostałe inwestycje - aktywa -412 -9,602 -2,181 -3,137 -1,321 4,187 
NBP 0 -24 -14 9 -170 -493 
Sektor rządowy i samorządowy -39 -30 -132 -21 -232 -78 
Monetarne Instytucje 384 -8,413 -625 -1,538 1,993 5,134 
Pozostałe sektory -757 -1,135 -1,410 -1,587 -2,912 -376 

Pozostałe inwestycje - pasywa 2,847 -834 -1,132 7,868 21,804 17,000 
NBP 8 -35 1,519 -625 5,138 -4,935 
Sektor rządowy i samorządowy -1,156 -1,833 -4,990 -970 -1,033 -998 
Monetarne Instytucje 1,767 989 463 4,375 10,631 16,174 
Pozostałe sektory 2,228 45 1,876 5,088 7,068 6,759 

Pochodne instrumenty -758 154 137 -549 -1,458 -594 

D. Saldo błędów i opuszczeń -1,682 1,235 -3,506 -2,649 -7,533 -14,909 

Razem A - D 1107 685 6454 2031 9380 -2428 

E. Oficjalne aktywa rezerwowe -1,107 -685 -6,454 -2,031 -9,380 2,428 
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Zadanie 3. Odpowiedz na następujące pytania: 

a) Jak zmienił się bilans płatniczy Polski po przystąpieniu do UE? 

b) Jak zmienił się bilans obrotów bieżących Polski po przystąpieniu do UE? 

c) Dlaczego obserwujemy pogorszenie bilansu obrotów bieżących od roku 2005? 

d) Dlaczego obserwujemy pogorszenie salda dochodów? 

e) Dlaczego nastąpiła poprawa salda transferów bieżących i bilansu 
kapitałowego?  

Zadanie 4. W pewnym kraju rachunek obrotów bieżących zamknął się saldem -5 mld 
USD, zaś rachunek obrotów kapitałowych i finansowych zamknął się saldem +8 mld 
USD. Jednocześnie bank centralny zakupił w ramach interwencji walutowych aktywa 
zagraniczne za 2.5 mld USD. Ile w takim razie wynosi saldo błędów i opuszczeń? 

Zadanie 5. Prawda, fałsz czy trudno powiedzieć? 

a) Kraj z wysokim stosunkiem importu do PKB musi być bardziej otwartą 
gospodarką niż kraj z niskim stosunkiem importu do PKB.  

b) Inwestorzy powinni preferować inwestycje w obligacje skarbowe w krajach 
gdzie stopy procentowe są wyższe.  

c) Jeśli jakiś kraj ma wysoką stopę oszczędności, jak np. Kuwejt, to wtedy jego 
PNB może znacząco przewyższać PKB. Jednocześnie nigdy PNB nie może 
być niższy niż PKB.  

Zadanie 6. W roku 2139, Marsjanie przeprowadzili następujące transakcje:  

a) Sprzedali lód na Jowisza za 20 milionów MCU (Martian Currency Unit) oraz 
na  Uran za 3 miliony MCU. 

b) Kupili wodę z Ziemi za 10 milionów MCU oraz pył gwiezdny z Saturna za 12 
milionów MCU. 

c) Komitet Międzygwiezdny przyznał Marsowi grant w wysokości 5 milionów 
MCU, ale zarazem zażądał składki członkowskiej w wysokości 1 miliona 
MCU.  

d) Mars pożyczył Wenus 10 milionów MCU, zaś firma z Neptuna zainwestowała 
na Marsie 3 miliony MCU.  

e) Bank inwestycyjny z Merkurego kupił obligacje rządowe Marsa za 5 
milionów MCU.  

f) Bank komercyjny z Marsa zapłacił 3 miliony MCU odsetek za pożyczkę 
otrzymaną od instytucji finansowych z Plutona. 

 
Zapisz powyższe transakcje w bilansie płatniczym Marsa w 2139, oblicz saldo 
rachunku obrotów bieżących oraz rachunku kapitałowego i finansowego. Co zrobili 
Marsjanie z nadwyżką uzyskaną w wyniku wymiany handlowej? 

Zadanie 7. Zapisz poniższe transakcje w bilansie płatniczym kraju A, zapisując je po 
stronie pasywów i aktywów (dokonaj rozróżnienia jedynie na bilans obrotów 
bieżących oraz bilans kapitałowy i finansowy): 
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a) Eksporter z kraju A wysyła do kraju B dobra warte $6000, w zamian 
otrzymuje depozyt krótkoterminowy w kraju B o wartości $6000. 

b) Rezydenci z kraju A wysyłają do kraju B prezenty warte $1000. 
c) Bank komercyjny z kraju B sprzedaje $800 bankowi centralnemu w kraju B. 

dzięki temu depozyty dolarowe zagranicznych banków centralnych w bankach 
kraju A wzrastają, podczas gdy spadają depozyty zagranicznych banków 
komercyjnych w bankach kraju A.  

Zadanie 8. Wyobraź sobie, że gdzieś daleko na Pacyfiku znajduje się mały kraj, 
Canibalia, którego walutą jest Canibalijski dolar, zapisywany jako C$, i którego 
stolicą jest Rokitkowo City. Załóżmy, że wszystkie transakcje międzynarodowe 
Canibalii w roku 2009 przedstawione zostały poniżej. Zapisz je w bilansie płatniczym 
po stronie aktywów i pasywów, rozróżniając poszczególne części bilansu obrotów 
bieżących i bilansu finansowego.  

a)  Firma z Canibalii wysyła statek z gorącym gazem do Francji, akceptując jako 
formę zapłaty warte 750 C$ akcje chińskiej pralni w Paryżu. 

b)  Grupa dzieci z Canibalii zbiera warzywa w puszkach warte 140 C$ i wysyła je 
grupie niedożywionych modelek w Nowym Jorku.  

c) Tata z Canibalii kupuje swojej 12-letniej córce jako prezent urodzinowy książkę 
Romera “Zaawansowana Makroekonomia”, płacąc za nią kartą Visa wydaną 
przez Barclays Bank w Londynie. Cena książki to 1 C$.  

d) Prezydent Canibalii, pan Canibaleck, kupuje warte 3000000 C$ myśliwce 
Eurofighter od firmy z Niemiec, obiecując, iż kolejny rząd dokona zapłaty. 
Następnie przekazuje myśliwce jako “pomoc humanitarną” niewymienionemu z 
nazwy afrykańskiemu państwu.  

e)  Anabel Bobas, bogata businesswoman z Canibalii, wypłaca 10000000 £ ze 
swojego konta w Szwajcarii, wymienia je na zagranicznym rynku walutowym na 
2340000 C$ i deponuje na rachunku w funduszu inwestycyjnym, który kupuje za 
nie obligacje skarbowe Canibalii od rezydenta Wegetarianolandii.  

f)  Syn prezydenta Canibalecka, Canibaleck II vel „Mały Żarłacz”, otrzymuje 
płatności z tytułu praw autorskich do książki pt. “Uszka i udka w galarecie – 
niezbędnik kulinarny Canibala”, która wydana została w sąsiedniej Veganii. 
Tantiemy w wysokości 1740 C$ otrzymuje w przesyłce pocztowej, w formie 
banknotów o niskiej wartości, zawiniętych w brązowy papier pakowy.  

g)  Bank centralny Canibalii wypłaca odsetki z tytułu długu publicznego. Jednym z 
beneficjentów jest pani Angie Stone z Veganii, która o trzymuje czek na 3500 
C$. Zapomina jednak ona o czeku i realizuje go dopiero w roku 2010.  

h)  Wydział ekonomii z prestiżowego Wegetarianolandia University chce otworzyć 
swoją filię w Rokitkowo City. W tym celu kupuje plany architektoniczne 
budynku w firmie z Canibalii. Opłaty w wysokości 450000 C$ dokonuje 
wystawiając czek na konto szkoły w banku komercyjnym w Rokitkowo City.  

i)  Bank komercyjny z Rokitkowo City informuje o zwiększeniu depozytów o kwotę 
42000 C$. Wpłata w rzeczywistości dokonana została przez Micka Jaggera 
jednak ponieważ na dokumencie wpłaty brak jest nazwiska bank nie wie skąd 
pochodzą pieniądze.  

j)  Bank Centralny Canibalii wykorzystuje część swoich rezerw w euro do zakupu 
815000 C$ od vegańskiego studenta Alfreda Nobla Jr., który chce wycofać swoje 
depozyty w banku komercyjnym w Rokitkowo City w obawie przed dewaluacją 
C$.  
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Zadanie 9. Załóżmy, że wszystkie transakcje międzynarodowe Canibalii w roku 2021 
przedstawione zostały poniżej. Zapisz je w bilansie płatniczym po stronie aktywów i 
pasywów, rozróżniając poszczególne części bilansu obrotów bieżących i bilansu 
finansowego. 
 
a)  Prywatna firma należąca do żony prezydenta Canibalcka sprzedała zagranicę 

ukradzioną z pałacu prezydenckiego sofę o wartości 20000 C$. Koszt transportu 
wykonanego przez firmę z Canibalii o nazwie „Płać i Jedź” wyniósł 500 C$ i 
został pokryty przez nabywcę. Płatności dokonano poprzez przelew z konta 
posiadanego przez importera w jednym z banków w Canibalii.   

b)  Filia międzynarodowego koncernu Rokitek&Sons działająca w Canibalii, 
przekazała firmie-matce dywidendę w wysokości  100000 C$. Firma-matka 
utworzyła długoterminową lokatę w banku z Canibalii. 

c)  Rodzina z Canibalii zakupiła £ warte 2000 C$ i wydała je podczas wakacji w 
Londynie. Zapłata za £ została dokonana poprzez transfer na konto brytyjskiego 
rezydenta w banku komercyjnym w Canibalii.  

d)  Robotnicy z Canibalii pracujący w Londynie przekazali część swoich zarobków w 
wysokości 10000 C$ rodzinom w Canibalii. W konsekwencji zmniejszyły się 
depozyty banków brytyjskich w bankach komercyjnych w Canibalii.   

e)  Prezydent Canibaleck zdecydował o zakupie 20000 akcji Microsheet – 
największego producenta oprogramowania w USA. Warta 10000 C$ transakcja 
została sfinansowana dzięki wymianie C$ na US $ w jednym z amerykańskich 
banków komercyjnych.  

f)  Brytyjski inwestor zakupił akcje firmy transportowej „Płać i Jedź” warte 5000 C$, 
które stanowią 50% kapitału zakładowego. W celu sfinansowania transakcji 
sprzedał posiadane przez siebie długoterminowe obligacje rządowe Canibalii.  

g)  Microsheet zainwestował 500000 C$ w akcje kilku firm informatycznych z 
Canibalii, przejmując nad nimi kontrolę. Uzyskali C$ potrzebne do sfinansowania 
transakcji sprzedając $ amerykańskie banku centralnemu Canibalii.   

h)  Francja anulowała Canibalii dług w wysokości 20000000 C$. Co więcej, 
przekazała w ramach akcji charytatywnej świeże żaby i wino warte 100000 C$.  

  
Zadanie 10. Zgodnie ze wzorem pokazującym równowagę na rynku aktywów: 
I = S − CA = Spr + Spu − CA = Spr + (T − G) − CA  
Powyższe równanie pokazuje, że redukcja deficytu obrotów bieżących musi 
powodować wzrost oszczędności krajowych (prywatnych lub publicznych) lub spadek 
inwestycji. Tymczasem niektórzy politycy proponują wprowadzenie ograniczeń 
importowych na dobra z Chin w celu redukcji amerykańskiego deficytu na rachunku 
obrotów bieżących.  
a) Jak wpłynęłoby to na oszczędności prywatne, deficyt budżetowy i inwestycje w 
Stanach Zjednoczonych?  
b) Czy restrykcje importowe na pewno doprowadziłyby do redukcji deficytu na 
rachunku obrotów bieżących USA?  
 
Zadanie 11. Pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku saldo budżetu Stanów 
Zjednoczonych z deficytu przeszło do nadwyżki. W tym samym czasie deficyt bilansu 
obrotów bieżących nieprzerwanie rósł. Co mówi to nam o inwestycjach i 
oszczędnościach sektora prywatnego w USA w tym okresie?  
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Zadanie 12. Załóżmy, że poniżej pokazane zostały wszystkie transakcje 
międzynarodowe USA. Zapisz je w bilansie płatniczym po stronie aktywów i 
pasywów, rozróżniając poszczególne części bilansu obrotów bieżących i bilansu 
finansowego. 
 
a)  Boeing, amerykański producent samolotów, sprzedał samoloty 747 warte 3 

miliardy $ do Chin. Płatności dokonano dzięki pożyczce uzyskanej od 
konsorcjum międzynarodowych banków. 

b)  Nikko, japoński bank inwestycyjny, zakupił dla jednego ze swoich japońskich 
klientów obligacje skarbowe USA warte 70 milionów $. W celu sfinansowania 
transakcji wycofał potrzebne środki ze swojego konta w First National Bank of 
Chicago. 

c)  General Motors, przesłał czek z dywidendą wartą 25,255 $ kanadyjskiemu 
inwestorowi z Toronto. Kanadyjski inwestor zdeponował czek na swoim koncie 
walutowym (denominowanym w $) w Bank of Montreal.  

d)  Amerykański bank centralny zakupił na rynku walutowym 5 miliardów $ płacąc 
za nie yenami i euro trzymanymi jako rezerwy walutowe. 

e)  Prezydent USA wysłał wojska do Haiti w celu pomocy po trzęsieniu ziemi. Koszt 
operacji wyniósł 8.5 miliarda $. Operacja ta uzyskała poparcie rządów Meksyku I 
Brazylii, które przekazały USA 1 miliard $ (każdy). Potrzebną walutę rządy te 
uzyskały sprzedając posiadane przez siebie obligacje skarbowe USA.  

f)  Honda USA, amerykańska filia Hondy, uzyskała od swojej firmy-matki pożyczkę 
w wysokości 275 milionów $ na budowę nowej fabryki w Ohio.  

 

Zadanie 13. Dlaczego rządy wolą unikać zbyt wysokiego deficytu bilansu obrotów 
bieżących?  
 
Zadanie 14. Dlaczego rządy wolą unikać zbyt wysokiej nadwyżki bilansu obrotów 
bieżących? Dlaczego może ona być problemem? 
 
Zadanie 15. W grudniu 1994, Kobe zostało dotknięte silnym trzęsieniem ziemi. W 
efekcie zniszczeniu uległy domy, w których mieszkało ponad 300000 osób, 
autostrady, szlaki kolejowe etc. Jak mogło wpłynąć to na bilans obrotów bieżących 
Japonii? Dlaczego?  
 
Zadanie 16. Czy jest możliwe aby dany kraj miał deficyt bilansu obrotów bieżących 
przy jednoczesnej nadwyżce bilansu płatniczego? Odpowiedz używając 
hipotetycznych liczb.  


