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Transformacja gospodarki rosyjskiej z uwagi na jej rozmiar i liberalizacyjne 
tendencje w handlu œwiatowym jest œciœle powi¹zana z reformami handlu 
zagranicznego. Konkurencja importowanej zachodniej technologii i dóbr 
konsumpcyjnych mo¿e siê tylko przyczyniæ  do restrukturyzacji i wzrostu 
efektywnoœci przemys³u rosyjskiego w horyzoncie œrednio i d³ugoterminowym. 

Pe³na liberalizacja rynku walutowego sta³a siê faktem, który umo¿liwi³ 
wszystkim podmiotom gospodarczym uczestnictwo w wymianie miêdzynarodowej. 
Pozosta³y jednak jeszcze inne ograniczenia nak³adane tak na importerów jak i na 
eksporterów, które z uwagi na swój stricte korupcyjny charakter prowadz¹ do bardzo 
powa¿nych zak³óceñ w procesie reform. 

1. Handel z krajami tzw. dalekiej zagranicy1. 

1.1. Struktura geograficzna i towarowa 

W 1993 r. Rosja osi¹gnê³a pozytywny bilans w handlu zagranicznym w 
wysokoœci 16 mld USD, (wzrost o 97.5% w stosunku do 1992 r.) przy spadku obrotów 
o 11.8% (z 79.4 mld USD do 70 mld USD). Wp³ywy z rosyjskiego eksportu do krajów 
dalekiej zagranicy wynosi³y 43 mld USD, co jest niewielkim wzrostem (1.4%) w 
stosunku do roku poprzedniego (Tabela 1). G³ównymi partnerami handlowymi Rosji 
by³y kraje rozwiniête przemys³owo. Eksport do tych krajów wyniós³ 25.7 mld USD 
(wzrost o 4.6%) i stanowi³ ponad 59% ca³ego eksportu (do Niemiec 9.6 mld USD - 
spadek o 14.3%, do W³och wzrost o 7%, Wielkiej Brytanii spadek o 3%, USA wzrost 
o 197%, Japonii wzrost o 25%). Dostawy towarów do krajów rozwijaj¹cych siê 
wynios³y 5.9 mld USD (wzrost o 23.1%), a do pozosta³ych krajów (dawne kraje 
RWPG, by³e republiki Jugos³awii, KRLD, Chiny, Laos i pañstwa nadba³tyckie) 11.4 
mld USD (spadek o 15%)2. Import wyniós³ 27 mld USD i by³ ni¿szy o 27%, ni¿ w 
1992 r., w tym import z krajów rozwiniêtych 14.5 mld USD (spadek o 36.9%), z 
krajów rozwijaj¹cych siê - 4.9 mld USD (spadek o 4.5%), z pozosta³ych 7.6 mld USD 
(spadek o 43%), przy czym import z Chin wzrós³ o 55%. Tak znacz¹ce pogorszenie 
obrotów w handlu zagranicznym z krajami ostatniej grupy spowodowane jest przez 
ogólny spadek importu i eksportu, zw³aszcza towarów przetworzonych, do pañstw 
dawnego RWPG. 

                                              
1 Okreœlenie to jest u¿ywane w Rosji w odniesieniu do wszystkich krajów, nie bêd¹cych w przesz³oœci 

republikami d.ZSRR.  
2 Spoœród krajów tej grupy wzrós³ eksport do Chin.  
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Tabela 1: Eksport i import towarów do krajów dalekiej zagranicy (w mld USD) 

Grupa krajów 1992 19933 

 eksport import saldo eksport import saldo 

Kraje rozwiniête 24.5 19.9 4.6 25.7 14.5 11.2 

Kraje rozwijaj¹ce siê 4.5 5.1 - 0.6 5.9 4.9 1 

Pozosta³e kraje 13.4 9.3 4.1 11.4 7.6 3.8 

OGÓ£EM 42.4 34.3 8.1 43.0 27 16 

�ród³o: Ministerstwo Wspó³pracy z Zagranic¹ w porozumieniu z Pañstwowym Komitetem 
Statystycznym i Pañstwowym Urzêdem Celnym. 

 

 Spowolnienie tempa wzrostu eksportu jest wynikiem: za³amania produkcji 
przemys³owej w Rosji, recesji w handlu œwiatowym, braku wsparcia ze strony rz¹du 
eksporterów w postaci ubezpieczeñ i metod finansowania, spadku zainteresowania 
eksportem przez producentów w wyniku wzrostu cen krajowych, kosztów transportu i 
oprocentowania kredytów oraz obrony rynków krajów rozwiniêtych przed rosyjskim 
eksportem. Plany rz¹du rosyjskiego nie maj¹ wp³ywu na strukturê eksportu: paliwa i 
produkty energetyczne stanowi¹ 45% ca³ego eksportu (ropa naftowa - 19%, gaz - 
17.8%, produkty naftowe - 8%). Udzia³ maszyn i urz¹dzeñ pozostaje na podobnym do 
1992 r. poziomie - 6.2% ca³ego eksportu (Tabela 2). Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e ceny 
kontraktowe na rosyjski eksport spad³y poni¿ej cen œwiatowych. Powoduje to nie tylko 
zmniejszenie wp³ywów z eksportu, ale podwa¿a te¿ poziom cen œwiatowych, 
wp³ywaj¹c negatywnie na wiarygodnoœæ Rosji jako partnera handlowego4.  

 Drastyczny spadek importu mia³ swoje Ÿród³o w obciêciu subsydiów 
rz¹dowych, w tym na scentralizowany import, który zmniejszy³ siê o po³owê w 1993 r. 
Inne przyczyny to malej¹ce mo¿liwoœci zaci¹gania zagranicznych po¿yczek i 
dokonywania zakupów na kredyt, fluktuacja kursu rubla do dolara i wprowadzenie 
VAT od towarów importowanych. W imporcie przewa¿aj¹ maszyny i urz¹dzenia 
(37.6%) oraz towary konsumpcyjne (zbo¿a - 5.8%, odzie¿ - 5.6%). Tabela 3 
przedstawia oficjalne dane. 

 

 

                                              
3 Oficjalne dane na 1993 r. zawieraj¹ po raz pierwszy szacunek wielkoœci eksportu i importu towarów 

przez osoby fizyczne do i z krajów dalekiej zagranicy, dokonane przez trzy wspomniane poni¿ej instytucje 
pañstwowe przy wspó³pracy z IMF. Nadal brak jest jakichkolwiek wiarogodnych danych na temat 
indywidualnego handlu z krajami d. ZSRR. 

4 Na przyk³ad rosyjska ropa by³a eksportowana po œredniej cenie 102.8 dol. za tonê (œrednia cena 
œwiatowa 103 dol. za tonê); produkty naftowe 99.9 dol. za tonê (143 dol.); aluminium 910.5 dol. za tonê (1,111 
dol.). 
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Tabela 2: Struktura eksportu g³ównych towarów w 1993 r. 

Towar Iloœæ Koszt w 
mln USD 

%  1992 
r. 

Ropa naftowa, mln ton 79.7 8193 120 

Gaz, mld metr. szeœæ. 95.9 7226 109 

Produkty naftowe, mln ton 34.5 3447 136 

Wêgiel, mln ton 19.3 630 106 

Rudy i koncentrat ¿elaza mln 
ton 

10.5 247 128 

Nawozy mineralne, mln ton 10.6 825 74 

Drewno, mln metr. szeœæ. 11 636 103 

Surówka ¿elaza, mln ton 2.2 218 112 

Maszyny i sprzêt - 2955 80 

�ród³o: jak wy¿ej. 

 

Tabela 3:  Struktura importu najwa¿niejszych towarów w 1993 r. 

 Iloœæ Koszt mln 
USD 

% 1992 r. 

Mro¿one i œwie¿e miêso, tys. ton 78 111 27 

Zbo¿a, mln ton 11.1 1556 39 

Cukier (równie¿ surowiec), mln ton 3 1017 78 

Lekarstwa - 277 27 

Odzie¿ i tekstylia - 1507 83 

Maszyny i sprzêt - 10156 70 

�ród³o: jak wy¿ej. 

 

 Obroty handlu zagraniczego w I kwartale 1994 r. wynios³y 12.7 mld USD 
(spadek o 8.4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). Utrzyma³a 
siê tendencja wzrostu eksportu, który osi¹gn¹³ 8.9 mld USD (wzrost o 2.9%) i spadku 
importu, który spad³ o 27% i wyniós³ 3.8 mld USD, co stanowi oko³o 30% ca³ych 
obrotów handlu zagranicznego (Tabela 4 i 5). 
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Tabela 4: Eksport w I kwartale 1994 r. 

 

Artyku³ w wyra¿eniu 
naturalnym 

% do I kwarta³u 
1993 r. 

Ropa naftowa (mln ton.) 19.0 103 

Gaz naturalny (mln m. sz.) 29.0 113 

Produkty naftow (mln ton) 5.0 88 

Wêgiel kamienny (mln ton) 2.9 86 

Ruda ¿elaza (mln ton) 2.4 257 

Nawozy mineralne (mln ton) 3.0 125 

D³u¿yce drewniane (mln m. sz.) 1.8 99 

Surówka ¿elaza (tys. ton) 452.0 123 

Amoniak (tys. ton) 907.0 107 

Maszyny i urz¹dzenia (mln USD) 398.0 67 

 

Tabela 5: Import w I kwartale 1994 r. 

 

Towar w wyra¿eniu 
naturalnym 

% do I kw. 
1993 r. 

Miêso (tys. ton) 10.7 47 

Mas³o (tys. ton) 10.2 92 

Owoce cytrusowe (tys. ton) 39 68 

Zbo¿a (tys. ton) 581 19 

Cukier (tys. ton) 39 8 

Bielizna (mln USD) 45 37 

Odzie¿ (mln USD) 79 28 

Lekarstwa (mln USD) 75 88 

Maszyny i urz¹dzenia (mln USD) 1254 86 

Herbata (tys. ton) 13.0 147 

Olej s³onecznikowy (tys. ton) 6.5 118 

 

�ród³o : Pañstwowy Komitet Statystyczny 
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1.2. Niemcy - najpowa¿niejszy partner handlowy Rosji 

 Niemcy s¹ i pozostan¹ w daj¹cej siê przewidzieæ przysz³oœci najpowa¿niejszym 
partnerem handlowym Rosji. Aktywnoœæ handlowa pomiêdzy Niemcami i Rosj¹ 
powinna wzrosn¹æ w najbli¿szym czasie i to pomimo pewnego spadku obrotów w 
handlu dwustronnym i os³abieniu kontaktów ekonomicznych, spowodowanym 
problemami gospodarki rosyjskiej w okresie przejœciowym. Jednak znaczenie takich 
czynników, jak wzajemna komplementarnoœæ gospodarek, tradycyjne stosunki 
gospodarcze i bliskie po³o¿enie geograficzne Rosji i Niemiec dzia³aj¹ na korzyœæ 
dalszych kontaktów. Eksport rosyjskich surowców energetycznych, maszyn i towarów 
technicznych na rynek niemiecki, w po³¹czeniu z najbardziej rzetelnym dostawc¹ 
maszyn, urz¹dzeñ, licencji, towarów konsumpcyjnych i produktów ¿ywnoœciowych, 
jakimi s¹ Niemcy, stanowi podstawê dalszego handlu. Poza tym, przy wzajemnie 
bilansuj¹cych siê obrotach, Niemcy s¹ dla Rosji najpowa¿niejszym ¿ród³em 
pozyskiwania waluty wymienialnej.  

1.2.1. Baza kontraktowa i prawna 

  Fundamentalnym dokumentem dotycz¹cym handlu i spedycji towarów jest 
umowa, zawarta 25 kwietnia 1958 r., która reguluje ekonomiczne, polityczne i prawne 
aspekty handlu dwustronnego i wprowadza klauzulê najwy¿szego uprzywilejowania 
we wzajemnych kontaktach Rosji i Niemiec. W dalszych latach ta baza prawna zosta³a 
poszerzona o znacz¹c¹ liczbê d³ugoterminowych kontraktów i wspólnych 
przedsiêwziêæ w ró¿nych dziedzinach. Niektóre z nich nabieraj¹ praktycznego 
znaczenia wraz z liberalizacj¹ handlu zagranicznego Rosji, nap³ywem inwestycji 
zagranicznych i ustanowieniem bezpoœrednich zwi¹zków pomiêdzy rosyjskimi i 
niemieckimi firmami. Zasadnicze znaczenie ma umowa z 13 czerwca 1989 r., 
dotycz¹ca pomocy, realizacji i ochrony bilateralnych inwestycji kapita³owych i z 24 
listopada 1981 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i maj¹tku. W 1990 
r. podpisano uk³ad o dobrym s¹siedztwie, wspó³pracy i kooperacji na szerok¹ skalê na 
polu gospodarki, przemys³u, naukowo-technologicznym i regulowania procedur 
rozwi¹zywania problemów w stosunkach ekonomicznych w okresie transformacji. 

 Wspólna deklaracja w czasie wizyty w Niemczech prezydenta Rosji Borysa 
Jelcyna  21-23 listopada 1991 r. mówi o tym, ¿e "strony zgadzaj¹ siê na 
uprawomocnienie istniej¹cych porozumieñ pomiêdzy ZSRR i Niemcami stosownie do 
nowej sytuacji konstytucyjnej Federacji Rosyjskiej". Deklaracja ta zawiera³a tak¿e 
wspóln¹ rezolucjê o zachowaniu i poszerzaniu kooperacji gospodarczej pomiêdzy 
przedsiêbiorstwami obu krajów. Zachêca³a tak¿e do rozwijania nowych form 
wspó³pracy i podejmowania wspólnych przedsiêwziêæ, takich jak wzajemne inwestycje 
bezpoœrednie, leasing, transakcje kompensacyjne przede wszystkim w dziedzinach 
takich, jak przemys³ naftowy i gazowy, budownictwo maszyn, rolnictwo, transport, 
konstrukcja maszyn i urz¹dzeñ, produkcja dóbr konsupcyjnych i infrastruktura.  

 Obecnie pozostaj¹ w mocy nastêpuj¹ce umowy miêdzyrz¹dowe, reguluj¹ce 
stosunki handlowe i ekonomiczne pomiêdzy dwoma krajami: 

 - Umowa ogólna o handlu i spedycji z 25 kwietnia 1958 r.; 



Handel zagraniczny Rosji ... 

- 9 - 

 - Umowa o dalszym rozwoju wspó³pracy ekonomicznej, przemys³owej i 
naukowo-technicznej z 19 maja 1973 r.; 

 - Umowa o rozwoju i rozszerzeniu d³ugoterminowej wspó³pracy w dziedzinie 
gospodarki i przemys³u z 6 maja 1978 r. (d³ugoterminowy program o g³ównych 
kierunkach wspó³pracy pomiêdzy d. ZSRR i Niemcami w dziedzinach gospodarki i 
przemys³u zosta³ podpisany w Moskwie w 1980 r., jako kontynuacja powy¿szej 
umowy); 

 - Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i maj¹tku z 24 
listopada 1981 r.; 

 - Umowa o pomocy, realizacji i ochronie bilateralnych inwestycji kapita³owych, 
podpisana w czerwcu 1989 r. podczas wizyty M. Gorbaczowa w Niemczech; 

 - Umowa, dotycz¹ca spraw zwi¹zanych z transformacj¹ z 9 paŸdziernika 1990 
r.; 

 - Umowa o rozwoju d³ugookresowej kooperacji w dziedzinie gospodarki, 
przemys³u, nauki i technologii z 9 listopada 1990 r.; 

 Obecnie przygotowywana jest nowa d³ugoterminowa umowa o rozwoju 
wspó³pracy gospodarczej, przemys³owej i naukowo-technicznej pomiêdzy Rosj¹ i 
Niemcami. 

1.2.2 .Dynamika i struktura handlu pomiêdzy Rosj¹ i Niemcami  

Tabela 6 ilustruje spadek wielkoœci obrotów handlowych pomiêdzy Rosj¹ i 
Niemcami, wynikaj¹cy przede wszystkim z ogólnego spadku produkcji w Rosji i w 
zwi¹zku z tym z os³abienia jej mo¿liwoœci eksportowych. Inne przyczyny to brak 
waluty zagranicznej i krajowej na op³acenie importu i zakupów na kredyt, jak równie¿ 
zmiany w strukturze gospodarczej regionów niemieckich i za³amanie siê tradycyjnych 
kontaktów handlowych pomiêdzy d. ZSRR, a Niemcami Wschodnimi5. Z drugiej 
strony rosyjski eksport maszyn i technologii do zachodnich regionów Niemiec 
wykazuje tendencje rosn¹ce rzêdu 15-20% rocznie. Na wzrost ten sk³adaj¹ siê g³ównie 
samochody, urz¹dzenia do przeróbki metalu i prasy, elektronika i inne towary.  

Import z Niemiec realizowany by³ g³ównie przy wsparciu kredytów bankowych i 
handlowych, i na podstawie wczeœniej zawartych kontraktów. W zwi¹zku z tym 
dostawy wiêkszoœci towarów by³y opóŸnione z powodu d³ugotrwa³ego procesu 
ustalania prowizji, niekompletnego mechanizmu rozliczeñ krajowych w Rosji 
pomiêdzy oddzia³ami banków i nierozwi¹zanego problemu zap³aty rublami za towary 
zakupione przy pomocy linii kredytowych. 

 

                                              
5 NRD by³a najwiêkszym importerem maszyn i urz¹dzeñ z ZSRR. Zakupy zosta³y dramatycznie 

zredukowane w latach 1991-92 z 1426 mln DM w 1990 r. do 120 mln DM w 1992 r.  
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Tabela 6: Handel rosyjsko-niemiecki w 1991-93 (w mld DM) 

WskaŸnik 1991 1992 1993 

Obroty 31.8 21.8 18.6

Eksport 14.2 11.2 9.6

Import 17.6 10.6 9.0

Bilans - 3.4 0.6 0.6

�ród³o: rosyjskie Ministerstwo Stosunków Gospodarczych z Zagranic¹ 

 

Obroty handlowe pomiêdzy Rosj¹ i Niemcami pozostaj¹ na wzglêdnie stabilnym 
poziomie. Rosyjski eksport sk³ada siê g³ównie z ropy i gazu (oko³o 73% w 1993 r.). 
Rosja wysy³a tak¿e do Niemiec wêgiel, stopy i surówkê ¿elaza, metale nie¿elazne, 
chemikalia, drewno, skóry, surowce do produkcji lekarstw, ciête diamenty i metale 
szlachetne, wzbogacony uran, luksusowe towary ¿ywnoœciowe. Maszyny, urz¹dzenia i 
produkty finalne stanowi¹ tylko niewielk¹ czêœæ eksportu, jednak zró¿nicowanie 
towarów z tej grupy jest stosunkowo du¿e: urz¹dzenia, silniki elektryczne, ³o¿yska, 
narzêdzia, sprzêt drukarski i elektroniczny, pojazdy, lodówki, zegary. 

Wiêkszoœæ rosyjskiego importu obejmuje ró¿ne typy wyposa¿enia dla wielu 
ga³êzi przemys³owych, wliczaj¹c przemys³ metalurgiczny, samochodowy, 
elektromaszynowy, chemiczny, lekki, tekstylny, spo¿ywczy, drzewny i meblowy. 
Niemieckie firmy dostarczaj¹ do Rosji kompresory i pompy, dŸwigi i urz¹dzenia 
transportowe, urz¹dzenia i instrumenty, rury stalowe, produkty chemiczne, toksyny, 
konsumpcyjne towary przemys³owe i ¿ywnoœciowe. Udzia³ wyrobów finalnych w 
imporcie z Niemiec przekracza 90%. Udzia³ maszyn i produktów technicznych wynosi 
59% ca³ego importu.  

Wraz z intensyfikacj¹ kooperacji miêdzy poszczególnymi firmami niemieckimi i 
rosyjskimi oraz wprowadzanym programem konwersji pojawiaj¹ siê mo¿liwoœci 
dalszego rozwoju handlu. Firmy niemieckie zainteresowane s¹ m.in. udzia³em w 
rozwoju przemys³u naftowego i gazowego w Rosji. Wed³ug niemieckich szacunków 
konsumpcja gazu w tym kraju wzroœnie w ci¹gu najbli¿szych 10-15 lat do 100 i wiêcej 
mld metrów szeœciennych w skali roku i st¹d zainteresowanie wzrostem importu z 
Rosji. Strona rosyjska uwa¿a, ¿e wzrost rosyjskiego eksportu do Niemiec mo¿e byæ 
osi¹gniêty tylko poprzez zwiêkszanie dostaw surowców (energetycznych i innych).  

1.3. Chiny - drugi partner handlowy Rosji  

Handel pomiêdzy ZSRR i Chinami rós³ wolno, ale systematycznie w ci¹gu lat 80-
tych i osi¹gn¹³ rekordowy poziom 5.425 mld USD w 1990 r., z których 80% 
przypada³o na Federacjê Rosyjsk¹. Jednak w 1991 r. obroty handlowe spad³y do 
poziomu 72% z roku poprzedniego. Spowodowane to by³o ogólnym kryzysem 
ekonomicznym, widocznym zw³aszcza pod koniec istnienia ZSRR, a zw³aszcza utrat¹ 
koordynuj¹cej roli przez dawne centrum. Nast¹pi³ spadek iloœci surowców centralnie 
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przeznaczanych w ZSRR na eksport do Chin. W Chinach redukowano subsydia 
pañstwowe.  

Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e spadek w obrotach pomiêdzy Rosj¹ i Chinami 
dotyczy³ tylko dostaw miêdzyrz¹dowych (zw³aszcza zawartych na podstawie umowy o 
handlu i wspó³pracy gospodarczej), podczas gdy handel poza kana³ami 
scentralizowanymi - handel graniczny, bezpoœrednio pomiêdzy przedsiêbiorstwami i 
dostawy za pomoc¹ krajów trzecich - ci¹gle wzrasta³ i osi¹gn¹³ ponad 60% ca³oœci 
obrotów w 1993 r. w porównaniu z oko³o 30% w 1990 r. Trend ten pokazuje, ¿e 
proces decentralizacji i liberalizacji w obu krajach doprowadzi³ do fundamentalnych 
zmian w naturze dwustronnych stosunków handlowych, opartych obecnie na zasadach 
rynkowych. 

 

Tabela 7: Dynamika handlu radziecko - chiñskiego 

WskaŸnik 1986 1989 1990 1991 1992 (Rosja - 
Chiny) 

1993 1994 
(prognoza) 

Obroty 3254 4306 5425 3900 5862 7680 8200

Eksport 1626 2371 2460 1752 3526 5080 5200

Import 1628 1935 2965 2148 2336 2600 3000

Bilans - 2 436 - 505 - 396 1190 2480 2200

 �ród³o: rosyjskie Ministerstwo Stosunków Gospodarczych z Zagranic¹ 

 

Transformacja rynkowa i liberalizacja handlu zagranicznego w Rosji w 1992 r., 
œrodki podjête w Chinach dla stymulacji pañstwowego barteru z Rosj¹ oraz wzrost 
udzia³u obrotów sprzêtem militarnym to najwa¿niejsze czynniki przyczyniaj¹ce siê do 
znacznego wzrostu obrotów rosyjsko-chiñskich. W 1993 r. Chiny sta³y siê drugim 
partnerem handlowym Rosji. Ju¿ w 1992 r. obroty osi¹gnê³y poziom 5862 mln USD, o 
437 mln USD wiêkszy w stosunku do rekordowego wyniku uzyskanego w 1990 r. w 
handlu pomiêdzy ca³ym ZSRR, a Chinami. Znacz¹ce jest, ¿e szybki wzrost w handlu z 
Rosj¹ mia³ miejsce w okresie os³abienia tempa wzrostu obrotów chiñskiego handlu 
zagranicznego (13% zamiast 20% w 1992 r.), co jest interpretowane jako wzmocnienie 
pozycji Rosji jako d³ugoterminowego partnera. W 1993 r. obroty wzros³y o 31% w 
porównaniu z rokiem 1992, przy wzroœcie rosyjskiego eksportu do ponad 5 mld USD 
(o 44%), a importu do 2,6 mld USD (o 11%). Rosja drugi rok z rzêdu utrzyma³a 
pozytywny bilans handlowy w wysokoœci 2,48 mld USD (wzrost o 108%!). Rosyjski 
eksport do Chin posiada odmienn¹ strukturê w porównaniu do ca³ego eksportu; 
maszyny, sprzêt i œrodki transportu stanowi¹ 40% ca³ego eksportu (do krajów 
azjatyckich i regionu Pacyfiku œrednia wynosi 12%, a w œredni udzia³ w ca³oœci 
eksportu 7%), 41% metale ¿elazne i nie¿elazne, a 8.4% nawozy mineralne. Taka 
struktura eksportu jest zbli¿ona do struktur krajów rozwiniêtych przemys³owo, dlatego 
te¿ Chiny, bêd¹c olbrzymim odbiorc¹ rosyjskiej sprzêtu o wysokiej technologii 
(równie¿ uzbrojenia) i przemys³owych wyrobów finalnych, umo¿liwiaj¹ 
restrukturyzacjê i dalszy rozwój rosyjskich zak³adów przemys³owych. Z tego te¿ 
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powodu podejmowane s¹ inicjatywy rz¹dowe (kredytowe) w celu wspierania dalszego 
rozwoju tych stosunków.  

Przemys³owe towary konsumpcyjne zajmuj¹ dominuj¹c¹ pozycjê w rosyjskim 
imporcie z Chin (50%), ¿ywnoœæ stanowi 35%, a maszyny i urz¹dzenia nie wiêcej, ni¿ 
6%.  

W 1994 r. spodziewany jest dalszy, choæ nieco wolniejszy wzrost obrotów do 
ponad 8 mld USD. Wzrost rosyjskiego eksportu do 5,2 mld USD zostanie g³ównie 
osi¹gniêty dziêki wzrostowi dostaw wyposa¿enia technicznego, maszyn i urz¹dzeñ, 
zw³aszcza podstawowych, do budowy i modernizacji elektrowni (cieplnych, 
elektrociep³owni i elektrowni konwencjonalnych oraz atomowych), zak³adów 
metalurgicznych i chemicznych, jak równie¿ przez zwiêkszenie eksportu œrodków 
transportu. Nie ulegnie zmianie struktura rosyjskiego importu, a wzrost do 3 mld USD 
bêdzie wynikiem zwiêkszenia zakupów towarów konsumpcyjnych i ¿ywnoœci. 
Przewidywane os³abienie tempa wzrostu obrotów nie jest spowodowane malej¹cym 
zainteresowaniem którejkolwiek ze stron, ale przeszkodami w jej dalszym, bardzo 
szybkim rozwoju. Polegaj¹ one na barierach transportowych, braku infrastruktury 
granicznej, problemach zwiazanych z ruchem tranzytowym przez Mongoliê i 
Kazachstan, brakiem informacji handlowej itp. Konieczne s¹ odpowiednie 
uregulowania prawne, zmniejszenie udzia³u barteru oraz rozwój regionów i stref 
przygranicznych. 

1.4. Kraje Azji i Pacyfiku 

Obroty handlowe pomiêdzy Rosj¹ i 22 krajami Azji i regionu Pacyfiku wynios³y 
w 1993 r. 19.98 mld USD (wzrost o 34% w stosunku do 1992 r.), eksport ponad 12 
mld USD (wzrost o 56%), a import 7.89 mld USD (wzrost tylko o 2%). Poza Chinami 
najwa¿niejsi partnerzy handlowi Rosji to: Japonia (obroty 3.2 mld USD), Turcja (1.96 
mld USD), Korea P³d. (1.49 mld USD), Indie (1 mld USD), Iran (723.1 mln USD) i 
Afganistan (911.7 mln USD). W r. 1993 nast¹pi³ znaczny wzrost obrotów handlowych 
pomiêdzy Rosj¹ i wiêkszoœci¹ tych krajów w porównaniu z r. 1992. W tym samym 
jednak czasie, wraz z koñcem rozliczeñ clearingowych z Indiami, nast¹pi³ spadek w 
obrotach z tym krajem o 28%, przy zmniejszeniu deficytu o ponad 60%.  

Rosja posiada silnie dodatni bilans handlu z tym regionem, przede wszystkim z 
Chinami, Iranem, Japoni¹, Turcj¹ i Kore¹ P³d.  

Kraje Azji i regionu Pacyfiku tworz¹ najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cy siê 
obszar handlu zagranicznego. Do koñca 1994 r. na region ten przypadaæ bêdzie po³owa 
tempa wzrostu w handlu œwiatowym i 40% obrotów œwiatowych. Dostarcza on 
doskona³ych mo¿liwoœci dla przeorientowania struktury rosyjskiego eksportu (jego 
dywersyfikacji). 

2. Handel zagraniczny z krajami tzw. bliskiej zagranicy (d. ZSRR) 

Rozpad ZSRR, poci¹gaj¹cy za sob¹ ograniczenie dotychczasowych 
miêdzyrepublikañskich wiêzi gospodarczych, doprowadzi³ do powstania nowego 
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uk³adu piêtnastu niezale¿nych pañstw, a raczej jednego pañstwa dominuj¹cego i 
czternastu pañstw satelickich, funkcjonuj¹cych w jednej przestrzeni gospodarczej. 
Ka¿de z tych pañstw podjê³o trud reform gospodarczych na inn¹ skalê i z ró¿n¹ 
determinacj¹. Jednak po³o¿enie geograficzne i zwi¹zki ekonomiczne krajów d. ZSRR 
s¹ czynnikiem decyduj¹cym o perspektywach ich rozwoju. Gospodarki by³ych 
republik radzieckich ró¿ni³ tak¿e zakres otwartoœci na handel œwiatowy i udzia³ 
importu w republikañskich PKB (od 23.5% dla Ukrainy do 45.6% dla Azerbejd¿anu w 
1990 r.). Sztuczne zani¿anie cen na surowce energetyczne i zawy¿anie cen na towary 
konsumpcyjne by³o Ÿród³em g³êbokiego subsydiowania przez Rosjê innych republik, 
siêgaj¹cego nawet 70-80% ich PKB6 

Dwustronne umowy handlowe zawierane w 1992 r. nale¿y podzieliæ na 
obowi¹zkowe i indykatywne. Umowy obowi¹zkowe dotycz¹ miêdzyrz¹dowych 
porozumieñ barterowych na wiêkszoœæ towarów wymienianych pomiêdzy pañstwami 
d. ZSRR, wliczaj¹c surowce energetyczne. Warunki handlowe, takie, jak pu³ap cen i 
wielkoœæ dostaw, ustalane by³y na szczeblu miêdzyrz¹dowym. W 1992 r. udzia³ 
handlu, wynikaj¹cego z obowi¹zkowych umów dwustronnych, wynosi³ 40% ca³ego 
handlu Rosji z pañstwami WNP w cenach krajowych (w cenach œwiatowych stanowi³o 
to 70% ca³oœci obrotów). Drugi rodzaj umów zak³ada³ porozumienia miêdzy 
przedsiêbiorstwami co do warunków transakcji (cen i warunków kredytowych). Rola 
rz¹dów ograniczona zosta³a do ustalania  ogólnej wielkoœci dostaw. Nastêpnie 
poszczególni eksporterzy i importerzy, po zawarciu kontraktów, mogli ubiegaæ siê o 
przyznanie udzia³u w ustalonej puli dostaw. Na liœcie towarów objêtych umowami 
indykatywnymi znajdowa³o siê od 1000 do 1500 produktów.  

W 1992 r. œrednie ceny rosyjskich towarów eksportowanych do pañstw WNP 
wynosi³y 12% cen œwiatowych, a dla towarów importowanych - 11% 7. Stopieñ 
odchylenia od cen œwiatowych by³ prawie taki sam dla eksportu i importu. Oznacza to, 
¿e terms of trade pomiêdzy Rosj¹ i republikami d. ZSRR by³y zbli¿one do warunków 
handlu z innymi pañstwami. Pozytywny bilans handlowy Rosji wynika³ g³ównie z 
niewywi¹zania siê krajów ba³tyckich i WNP z zawartych umów. Doprowadzi³o to do 
sytuacji, w której Rosja zani¿aj¹c ceny, subsydiowa³a zakupy swoich towarów w 
wysokoœci 24.5 mld USD, a sama otrzyma³a w tej postaci tylko 12.5 mld USD 
(transfery netto do krajów WNP wynios³y wiêc 12 mld USD, i nie by³y objête 
jakimikolwiek umowami kredytowymi). G³ówn¹ czêœæ ukrytych subsydiów 
handlowych Rosji dla pañstw WNP dotyczy³a eksportu surowców energetycznych 
(oko³o 19 mld USD, tj. 77% ca³oœci). Odbiorcami tych subsydiów by³y w najwiêkszym 
stopniu Ukraina - 56.4%, Bia³oruœ - 20.5%, Kazachstan - 10.3% 8.  

Polityka subsydiów cenowych nie ogranicza³a siê wy³¹cznie do regulowania 
fizycznej wielkoœci dostaw rosyjskich surowców, ale tak¿e polega³a na ró¿nicowaniu 
cen wzglêdem poszczególnych krajów-odbiorców. Na przyk³ad, w 1992 r. Rosja 
eksportowa³a ropê do Azerbejd¿anu, Bia³orusi i Turkmenistanu po cenach ni¿szych 

                                              
6 CBR, Commersant. Rozwiniêcie tej sprawy znajduje siê w punkcie 3. 
7 A. Lushin, M. Sarafanoff, "Prices in Inter Republican Trade".  
8 Rosyjski Pañstwowy Urz¹d Statystyczny, szacunki w³asne. 
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(odpowiednio 7.6%, 8%, 8.1% ceny œwiatowej), ni¿ do Uzbekistanu i Ukrainy 
(odpowiednio 12.7% i 11.9% ceny œwiatowej). Najni¿sze ceny na gaz zosta³y ustalone 
dla Bia³orusi (5% ceny œwiatowej) i Ukrainy (7%), a najwy¿sze dla pañstw 
nadba³tyckich (Litwa - 40%, Estonia - 32.7%, £otwa - 18.5%). Œrednia cena na 
rosyjsk¹ ropê wynosi³a 10.3%, a na gaz 8.2% ceny œwiatowej9. 

  Obroty handlu zagranicznego Rosji w 1993 r. z pañstwami  bliskiej zagranicy 
wynios³y 22.5 bln rubli ( Tabela 8). 

 

Tabela 8: Handel zagraniczny Rosji z pañstwami WNP w 1993 r. (w mld rubli w cenach bie¿¹cych) 

Pañstwo Eksport Import Saldo 

Azerbejd¿an 167 181 - 14

Armenia 69 17 52

Bia³oruœ 2205 1966 239

Kazachstan 2386 1414 972

Kyrgyzstan 208 112 96

Mo³dowa 402 112 290

Tad¿ykistan 97 34 63

Turkmenistan 194 86 108

Uzbekistan 735 1026 - 291

Ukraina 7365 3647 3718

Gruzja 42 26 16

Ogó³em 13870 8621 5249

�ród³o: rosyjski Pañstwowy Urz¹d Statystyczny 

 

Rosyjskie przedsiêbiorstwa wype³ni³y swoje zobowi¹zania dostaw do WNP w 
zakresie wêgla (wzrost 2.3 krotny w stosunku do r. 1992), benzyny (wzrost o 4%), 
ogumienia samochodowego (wzrost o 70%), maszyn do obróbki metali (wzrost o 
40%), materia³ów syntetycznych i plastyku (wzrost 2 krotny). Z drugiej strony nie 
zosta³y zrealizowane w ca³oœci dostawy ropy naftowej (85%), oleju napêdowego 
(66%), oleju opa³owego (80%), walcowanych metali ¿elaznych (52%), rur stalowych 
(48%), drewna przemys³owego (72%), drewna (56%). 

 W zamian, kraje bliskiej zagranicy zaopatrywa³y Rosjê w towary ¿ywnoœciowe, 
konsumpcyjne i produkty techniczne. Realizacje umów miêdzyrz¹dowych na eksport 
towarów do Rosji wygl¹da³y nastêpuj¹co:  

Ukraina: produkty miêsne - 52%, produkty mleczarskie - 76%, cukier - 57%, 
koks, rury stalowe, ciê¿arówki i traktory - 50-59%;  

                                              
9 A. Lushin, M. Sarafanoff, "Prices in Inter Republican Trade".    
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Bia³oruœ: produkty miêsne - 60%, produkty mleczarskie - 98%, olej napêdowy i 
nawozy sztuczne - 3%, opony do ciê¿arówek - 8%, opony do samochodów - 70%;  

Kazachstan - zbo¿a, we³na - 49-67%.  

Dostawy puszkowanych owoców i warzyw z Uzbekistanu, Tad¿ykistanu i 
Mo³dowy zrealizowane zosta³y na poziomie 3-15%.  

 

Tabela 9: Realizacja umów miêdzyrz¹dowych na dostawy towarów z Rosji w 1993 r. 

Towar Ropa z kondens. 
gazowym 

 Gaz naturalny 

 

Wêgiel 

 

Pañstwo tys. ton % 
realizacji 

mln m. 
szeœæ. 

% 
realizacji 

tys. ton % 
realizacji 

Azerbejd¿an 241 34 X X 8.2 X

Armenia 224 25 X X 3.9 X

Bia³oruœ 12378 77 16400 102 941 X

Gruzja 207 X X X 100 X

Kazachstan 8470 70 1100 55 2056 187

Kyrgyzstan X X X X 200 X

Mo³dowa X X 3100 103 367 X

Tad¿ykistan X X X X 8.6 X

Turkmenistan 251 30 X X 4.3 17

Uzbekistan 4024 100.6 X X 338 X

Ukraina 16894 75 54800 79 3530 176

Ogó³em WNP 42689 X 75400 X 7557 X

£otwa X X 1000 X 201 X

Litwa 5025 X 1800 X 106 X

Estonia X X 400 X 16 X

Ogó³em  47714 X 78600 X 7880 X

 

21 marca 1994 r. rz¹d rosyjski zatwierdzi³ szereg umów dwustronnych z o 
wspó³pracy handlowo-gospodarczej w 1994 r. z Bia³orusi¹, Kyrgyzstanem, Mo³dow¹, 
Tad¿ykistanem, Uzbekistanem i Ukrain¹, kontynuuj¹c stosowanie zasad 
obowi¹zuj¹cych w 1993 r., zgodnie z którymi dostawy wzajemne z tytu³u zamówieñ 
rz¹dowych w ramach WNP realizowane s¹ na zasadach clearingowych lub transakcji 
wi¹zanej. 

 W 1993 r. ceny w handlu pomiêdzy WNP zaczê³y zmierzaæ w kierunku cen 
œwiatowych. Œrednie ceny rosyjskiego eksportu osi¹gnê³y poziom oko³o 40% cen 
œwiatowych. By³o to wynikiem g³ównie silnego wzrostu cen ropy naftowej (z 10% do 
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16% ceny œwiatowej) i produktów ropopochodnych (benzyna z 29% do 47.7%, olej 
napêdowy z 29% do 59.1%) oraz gazu (z 8.2% do 16%). Brak jest wiarygodnych 
danych na temat wzrostu cen towarów importowanych z WNP do Rosji. Jednak, od 
kiedy na import ten sk³adaj¹ siê g³ównie towary konsumpcyjne i dobra kapita³owe, 
które w wiêkszoœci przypadków mia³yby problemy ze zbytem poza WNP, to pomys³ 
wprowadzenia dla nich cen œwiatowych nie wydaje siê rozs¹dny (dodatkow¹ spraw¹ 
jest niewype³nianie wzajemnych zobowi¹zañ handlowych).  

 W 1993 r. nast¹pi³a te¿ ze strony Rosji pewna systematyzacja umów 
handlowych z WNP. Pañstwa te mo¿na podzieliæ na posiadaj¹ce Klauzulê 
Najwiêkszego Uprzywilejowania (KNU) lub zawarte Porozumienie o Wolnym Handlu 
(PWH). PWH wprowadza op³aty celne, VAT i akcyzy tylko na towary, które objête 
zosta³y w Rosji c³ami eksportowymi, licencjonowaniem i kontyngentowaniem wywozu 
(dostawy eksportowe z Rosji objête umowami miêdzyrz¹dowymi s¹ zwolnione z op³at 
celnych). Nie wprowadza natomiast ¿adnych op³at celnych, VAT oraz akcyzy w 
stosunku do towarów importowanych z obszaru celnego sygnatariuszy porozumienia 
(w przypadku Azerbejd¿anu VAT i akcyzy s¹ pobierane do czasu uprawomocnienia siê 
cz³onkowstwa tego kraju w WNP). Dla posiadaj¹cych KNU c³a wprowadzone s¹ tak¿e 
na towary importowane (œrednia wa¿ona 18%). Rosja podpisa³a PWH z Armeni¹, 
Bia³orusi¹, Kazachstanem, Kyrgyzstanem, Mo³dow¹ i Tad¿ykistanem. Statut KNU 
posiada Ukraina. Z Litw¹ i £otw¹ Rosja podobny traktat podpisa³a, ale nie 
ratyfikowa³a. Gruzja i Estonia negocjuj¹ jego warunki. W stosunku do tych czterech 
ostatnich pañstw w sferze importu pobierane s¹ c³a w wysokoœci podwójnych stawek 
taryfy importowej. W pe³nym wymiarze pobierany jest VAT i akcyzy. W sferze 
eksportu Rosja stosuje c³a wywozowe, ale nie s¹ pobierane akcyzy i VAT (do chwili 
ratyfikacji powy¿sze zasady znajduj¹ zastosowanie w handlu z Gruzj¹ i Estoni¹). 

 15 kwietnia 1994 r. w Moskwie, na kolejnym spotkaniu przywódców i szefów 
rz¹dów pañstw cz³onkowskich WNP (oprócz Kazachstanu) podpisano m.in. 
porozumienie o utworzeniu strefy wolnego handlu oraz o powo³aniu 
Miêdzypañstwowego Komitetu Ekonomicznego - pierwszego organu pañstw WNP o 
szerszych kompetencjach. Decyzje Komitetu maj¹ byæ wi¹¿¹ce dla pañstw, które 
g³osowa³y za jego powo³aniem. Spoœród znacznej iloœci parafowanych porozumieñ 
wielostronnych na uwagê zas³uguje porozumienie w sprawie transnarodowych 
zjednoczeñ produkcyjnych, instytucji finansowo - kredytowych i ubezpieczeniowych. 
Kraje - sygnatariusze zobowi¹zuj¹ siê do finansowego wsparcia podmiotów 
gospodarczych, niezale¿nie od ich formy w³asnoœci, wchodz¹cych w sk³ad struktur 
ponadnarodowych. 

 W najbli¿szej przysz³oœci tylko spontaniczne (tzn. nie narzucane z góry, a co 
najwy¿ej sugerowane) porozumienia handlowe bêd¹ okreœla³y poziom obrotów w 
handlu pomiêdzy Rosj¹ i krajami d. ZSRR. Brak jest ekonomicznych powodów 
utrzymywania zaanga¿owania rz¹du w handel towarami, których eksport do innych 
pañstw nie podlega ograniczeniom iloœciowym, a tylko regulacjom celnym. 
Dwustronne umowy handlowe, okreœlaj¹ce wielkoœæ dostaw i ceny towarów, 
podlegaj¹cych wymianie, bêd¹ utrzymane do czasu wype³nienia luki pomiêdzy cenami 
œwiatowymi i wewn¹trz WNP.  
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Nale¿y jednak zredukowaæ ró¿nice cenowe na rynkach krajowych, stworzone 
przez system umów miêdzyrz¹dowych. Mo¿na to uczyniæ poprzez stosowanie umów 
indykatywnych zamiast obowi¹zkowych. Pozwoli to przedsiêbiorstwom z WNP na 
negocjonowanie najkorzystniejszych warunków handlowych (cen, œrodków i 
sposobów zap³aty, gwarancji bankowych, itd). Obecnie wymiana handlowa z krajami 
WNP jest nadal ca³kowicie podporz¹dkowana zró¿nicowanym warunkom, zawartym w 
porozumieniach dwustronnych Rosja - WNP. 

Miêdzyrz¹dowe umowy handlowe pozostawia³y nierozwi¹zan¹ kwestiê regulacji 
wzajemnego zad³u¿enia i okresu p³atnoœci za dostawy, który waha³ siê od mniej ni¿ 
jednego miesi¹ca do jednego roku.  

3. Funkcjonowania strefy rublowej  

3.1. Lata 1992-1993 

Wielkoœæ strumieni handlu zale¿y nie tylko od regulacji handlowych, ale tak¿e od 
metod rozliczeñ pieniê¿nych. W pierwszej po³owie 1992 r. Centralny Bank Rosji 
(CBR) by³ odpowiedzialny za ca³¹ emisjê gotówkow¹ rubli na terenie d. ZSRR i 
kredytow¹ na terenie Rosji. Banki centralne pozosta³ych krajów WNP odpowiada³y za 
emisjê kredytow¹ rubli na swoim terytorium. System taki z oczywistych przyczyn 
stwarza³ ogromne mo¿liwoœci importu rosyjskich towarów przez pañstwa WNP. 
Zyskiwali tak¿e rosyjscy eksporterzy. Eksplozja wzajemnego zad³u¿enia rosyjskich 
przedsiêbiorstw czyni³a wymianê handlowê z krajami d. ZSRR atrakcyjn¹ z powodu 
³atwego dostêpu importerów rosyjskich towarów do tanich kredytów, udzielanych 
przez poszczególne banki centralne. Powy¿sze czynniki przyczynia³y siê do 
zwiêkszania inflacji w strefie rublowej i niweczy³y wysi³ki Rosji, maj¹ce na celu 
ustabilizowanie rubla. Istnia³y dwa sposoby zredukowania wp³ywu emisji kredytowej 
na gospodarkê rosyjsk¹ i ograniczenia wyp³ywu dóbr z Rosji: zmuszenie republik d. 
ZSRR do wprowadzenia w³asnych walut, co nie le¿a³o w ich interesie ekonomicznym 
lub przejêcie kontroli przez CBR nad ca³¹ emisj¹ rubli. Wobec oporów pañstw 
postradzieckich we wprowadzaniu w³asnych walut zdecydowano siê na wybór 
drugiego wariantu.  

Z dniem 1 lipca 1992 r. CBR zdecydowa³ siê wykorzystaæ istniej¹cy od 1  lutego 
1992 r. system rachunków korespondencyjnych z bankami centralnymi pañstw 
postradzieckich dla monitorowania handlu dwustronnego i nak³adania ograniczeñ 
kredytowych. Zakupy towarów w Rosji obci¹¿a³y konta rachunków 
korespondencyjnych, a eksport do Rosji mia³ je bilansowaæ. Wysokoœæ kredytów dla 
pañstw d. ZSRR regulowa³y umowy miêdzyrz¹dowe. Przekroczenie wysokoœci 
kredytu powodowa³o odmowê finansowania przez CBR rosyjskiego eksportu. Banki 
komercyjne z ró¿nych pañstw d. ZSRR nie mog³y posiadaæ wzajemnych rachunków 
korespondencyjnych (oprócz banków pañstw, które opuœci³y strefê rublow¹). Rachunki 
korespondencyjne by³y œciœle bilateralne. Dodatnie saldo handlowe z Rosj¹ 
jakiegokolwiek pañstwa nie pozwala³o na wykorzystanie nadwy¿ki na sfinansowanie 
handlu z pañstwami trzecimi. Pomimo silnych ograniczeñ instytucjonalnych (w 
porównaniu do poprzedniej sytuacji), efektywnoœæ nowych regulacji by³a bardzo niska. 
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Niepomiernie wzrós³ udzia³ barteru (w koñcu obowi¹zkowe umowy miêdzyrz¹dowe to 
nic innego tylko barter, ale na szczeblu rz¹dowym). Popularnymi formami rozliczeñ 
sta³y siê bezpoœrednie p³atnoœci gotówkowe i clearing za pomoc¹ banków 
komercyjnych.  

Tabela 10: Transfery finansowe Rosji do republik d. ZSRR w 1992 r. (w mld rubli) 

Pañstwo Kredyty techniczne Gotówka 

 suma w 1992 r. % PKB 2 po³. 1992 r. 

Ukraina 454.59 3.03 brak danych

Bia³oruœ 86.68 0.58 10.54

Kazachstan 289.06 1.93 101.19

Uzbekistan 177.56 1.18 99.87

Tad¿ykistan 28.27 0.19 7.30

Turkmenistan 80.81 0.54 53.47

Kyrgyzstan 21.93 0.15 17.48

Mo³dowa 13.70 0.09 13.17

Armenia 24.22 0.16 11.42

Azerbejd¿an 43.12 0.29 5.60

Gruzja 33.04 0.22 32.46

£otwa 1.17 0.01 -

Litwa - 0.44 0.00 -

Estonia 3.66 0.02 -

Ogó³em 1257.97 8.39 352.50

�ród³o:  CBR, Commersant 

Tabela 11: Suma p³atnoœci do WNP 

 Kredyty Dostawy Suma Wspó³czynnik 

 techniczne gotówki  kredyty/gotówka 

1992 1258.0 411.8 1669.8 24.7 

1 po³owa 316.4 59.3 375.7 15.8 

2 po³owa 941.6 352.5 1294.1 27.2 
   

1993 932.0 1260.4 2192.4 57.5 

Q1 660.0 460.4 1120.0 41.1 

Q2 272.0 800.0 1072.0 74.6 
   

Suma 2190.0 1672.2 3862.2 43.3 

�ród³o: CBR, Commersant 
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Wprowadzenie nowego systemu p³atniczego w po³owie 1992 r. wi¹za³o siê z 
koniecznoœci¹ udzielenia przez Rosjê partnerom handlowym z pañstw d. ZSRR tzw. 
kredytów technicznych w celu zapobie¿enia upadkowi handlu i pokrycia deficytów 
handlowych w krótkim okresie czasu. Kredyty te mia³y byæ sp³acane dostawami 
towarów. Pocz¹tkowo limit wszystkich kredytów ustalono na 215 mld rubli dla drugiej 
i 316 mld rubli dla pierwszej po³owy 1992 r. Jednak wkrótce podniesiono poziom 
kredytów technicznych dla drugiej po³owy roku do 942 mld rubli. Suma tych kredytów 
dla ca³ego 1992 r. wynios³a ponad 1.2 bln rubli co odpowiada³o prawie 9% rosyjskiego 
PKB (wg ocen Andrieja I³³arionowa kredytowanie wynios³o 1.5 bln rubli, czyli 10% 
PKB).  

Chc¹c omin¹æ deficyt rubli kredytowych, kraje WNP zaczê³y u¿ywaæ rubli 
gotówkowych do obs³ugi handlu z Rosj¹. Silny wzrost dostaw gotówki z CBR w 
drugiej po³owie 1992 r. sta³ siê g³ównym Ÿród³em transferów finansowych do krajów 
WNP (nie istnia³y wówczas ¿adne regulacje dotycz¹ce dostaw gotówki do pañstw 
strefy rublowej).  

Pomoc finansowa Rosji stanowi³a od 17% do prawie 70% wielkoœci 
republikañskich bud¿etów, a w przypadku Uzbekistanu, Turkmenistanu Tad¿ykistanu i 
Armenii prawie ca³y fundusz p³ac. 

 

Tabela 12: Pomoc finansowa Rosji do pañstw d. ZSRR (jako % narodowego PKB) 

 1992 7 mies. 1993  

Uzbekistan 69.2 52.8

Kazachstan 25.1 48.8

Turkmenistan 67.1 45.7

Tad¿ykistan 42.3 40.9

Kyrgyzstan 22.6 23.9

Armenia 53.2 19.7

Bia³oruœ 11.9 8.8

Mo³dowa 17 6.1

Ukraina 23.7 1.9

Azerbejd¿an 20.8

�ród³o: CBR, Commersant 

 

  W ci¹gu siedmiu miesiêcy 1993 r. kredyty techniczne i dostawy gotówki 
osi¹gnê³y ³¹czn¹ sumê 2.3 bln rubli. Wobec braku nadzieji na ich sp³atê, rz¹d Rosji i 
Rada Najwy¿sza zadecydowa³y o wstrzymaniu dalszego ich udzielania i 
przekszta³ceniu kredytów technicznych z lat 1992 - 1993 w oficjalne zad³u¿enie 
pañstwowe krajów WNP wobec Rosji, a w dalszej perspektywie zamianê tego 
zad³u¿enia na udzia³y w przedsiêbiorstwach krajów WNP. Nie uregulowano jednak 
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sprawy dostaw gotówki. W efekcie po "reformie monetarnej" z 24-26 lipca 1993 r. 
CBR wys³a³ do Uzbekistanu 50 mld rubli w nowych banknotach. Maj¹c na uwadze 
podtrzymanie produkcji rosyjskich przedsiêbiorstw i eksportu do niektórych krajów, 
kredyty techniczne zosta³y zast¹pione warunkowymi liniami kredytowymi (nie dla 
wszystkich pañstw i tylko do koñca 1993 r.). Importerzy z WNP mogli nabywaæ za nie 
tylko pewne rodzaje towarów. Po dwóch kwarta³ach 1993 r. nowe kredyty osi¹gnê³y 
sumê 740 mld rubli.  

 

Tabela 13: Kredyty pañstwowe dla WNP 

 W mld rubli Okres sp³aty % 

Armenia 20 1996-2000 Libor + 1 

Bia³oruœ 70 2001-2008 Libor + 1 

Tad¿ykistan 60 1996-2000 Libor + 0.5 

Uzbekistan 125 1996-2002 Libor + 1 

Mo³dowa 50 1995-1998 Libor + 1  

Ukraina 250 1994-1996 Libor + 1 

Kazachstan 150 1995-1997 Libor + 1 

Kyrgyzstan 15 1994-1997 Libor + 1 

Ogó³em 740   

�ród³o : CBR, Commersant 

 

"Reforma" monetarna, podjêta przez rz¹d Rosji (a raczej CBR), z lipca-sierpnia 
1993 r. mia³a na celu pe³n¹ izolacjê Rosji od rublowej strefy kredytowej i gotówkowej 
WNP. Radzieckie i rosyjskie ruble, wyemitowane przed 1992 r., przesta³y byæ 
legalnym œrodkiem p³atniczym na terytorium Rosji. Dokonany zosta³ w ten sposób 
ostateczny krok do ustanowienia narodowej rosyjskiej waluty. Do koñca listopada 
1993 r. wszystkie kraje d. ZSRR, oprócz Tad¿ykistanu, wprowadzi³y swoje w³asne 
waluty. W dalszym okresie tylko p³ynne kursy i wymienialnoœæ walut narodowych na 
ruble w zakresie transakcji bie¿¹cych mo¿e zapobiec ca³kowitemu za³amaniu handlu w 
ramach WNP.  

3.2. Strefa Rublowa Nowego Typu 

Wstêpna umowa, podpisana 7 wrzeœnia 1993 r. przez Rosjê, Kazachstan, 
Uzbekistan, Tad¿ykistan, Bia³oruœ i Armeniê, zak³ada³a koordynacjê uregulowañ 
monetarnych, fiskalnych, bankowych i kursów wymiany (zgoda na utrzymywanie 
stabilnego kursu wymiany walut narodowych w stosunku do rubla). WskaŸnikami, 
podlegaj¹cymi ustaleniom z Rosj¹, mia³y byæ poda¿ pieni¹dza, skonsolidowane 
deficyty bud¿etowe, stopa refinansowa banków centralnych i poziom rezerw 
obowi¹zkowych. Umowa ta otwiera³a negocjacje pañstw WNP w sprawie utworzenia 
Strefy Rublowej Nowego Typu (SRNT).  
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Kolejnym krokiem po umowie z wrzeœnia 1993 r. by³o podpisywanie 
standaryzowanych umów dwustronnych pomiêdzy Rosj¹ i wspomnianymi pañstwami. 
Ostatnim z pañstw, które to uczyni³o by³ Kazachstan.  

Na zakoñczenie okresu transformacji rubel mia³ staæ siê jedynym prawnym 
œrodkiem p³atniczym w krajach, przy³¹czaj¹cych siê do SRNT. Kraje te wyrazi³y tak¿e 
zgodê na ujednolicony kurs wymiany rubla do walut wymienialnych i utworzenie 
wspólnej rezerwy walutowej w celu obrony rubla.  

Wyznaczona data ukoñczenia okresu transformacji (dokonanie uregulowañ 
prawnych, w tym ujednolicenia z Rosj¹ polityki monetarnej i bud¿etowej) na koniec 
1994 r. by³a z góry nierealna. Monetarna integracja w ramach nowej strefy rublowej 
powinna by³a w za³o¿eniu prowadziæ do wykorzystania korzyœci komparatywnych 
poszczególnych krajów. Te ostatnie s¹ jednak widoczne tylko po wprowadzeniu i 
uzyskaniu wymienialnoœci przez waluty narodowe. Posiadanie w³asnej waluty zmusza 
do dyscypliny fiskalnej i walki z inflacj¹.  

Z drugiej strony wspólna waluta przynosi niektórym przedsiêbiorstwom 
(eksporterom z Rosji i importerom z pañstw d. ZSRR) pewne korzyœci, co powoduje 
lobbying na rzecz jej wprowadzenia. Mo¿na sobie wyobraziæ inflacyjny efekt 
zachowania przedsiêbiorstw, dzia³aj¹cych w stylu postradzieckim na przyk³adzie 
wymiany handlowej pomiêdzy Rosj¹ i Bia³orusi¹ (w przypadku wspólnej waluty, czy 
te¿ unii walutowej, o której mowa w pakiecie dokumentów podpisanych przez 
premierów Rosji i Bia³orusi z 12 kwietnia 1994 r.). Zak³adaj¹c istnienie jednej waluty 
(rubla), deficyt handlowy z Rosj¹ nie bêdzie wp³ywa³ na poziom rezerw banku 
centralnego Bia³orusi. Zamiast tego bia³oruskie przedsiêbiorstwa bêd¹ mog³y w 
dalszym ci¹gu po¿yczaæ od rz¹du Bia³orusi lub od rosyjskich przedsiêbiorstw 
(powiêkszaj¹c wzajemne zad³u¿enie przedsiêbiorstw). Skutki istnienia odrêbnych 
walut narodowych w powy¿szym przypadku wydaj¹ siê oczywiste i obustronnie 
korzystne, chocia¿ w przypadku Bia³orusi na pewno nie w krótkim okresie czasu10. 

Rosja nie mo¿e w sposób nag³y zaprzestaæ pomocy dla WNP, ale pomoc ta 
powinna byæ utrzymywana na rozs¹dnym poziomie, byæ widoczn¹ i policzaln¹. Nie 
powinna byæ udzielana w formie darowizn, ale pod postaci¹ po¿yczki z pewnym 
zabezpieczeniem. Polityka rosyjska od lipca 1992 r. do sierpnia 1993 r. pod¹¿a³a 
w³aœnie w tym kierunku. Próba wprowadzenia SRNT mo¿e oznaczaæ zmianê tego 
kierunku. S³uszna wydaje siê hipoteza o politycznych przyczynach, prowadz¹cych do 
powstania SRNT, takich jak problem ludnoœci rosyjskiej w pañstwach d. ZSRR i 
powi¹zania przedsiêbiorstw rosyjskich z tymi krajami.  

 

 

                                              
10 Podpisanie umowy z 12 kwietnia 1994 r. nasuwa wniosek o preferowaniu przez rz¹d Bia³orusi 

korzyœci ekonomicznych w jak najkrótszym okresie czasu, a przez Rosjê korzyœci politycznych za 
wszelk¹ cenê. 
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4. Bariery handlu zagranicznego 

Tempo zmian w strukturach gospodarczych Rosji jest bez porównania wiêksze, 
ni¿ w handlu zagranicznym. Nadal istniej¹ bardzo powa¿ne ograniczenia tak dla 
eksporterów, jak i dla importerów, chocia¿ pewne procesy liberalizacyjne zaczynaj¹ 
byæ ju¿ widoczne. Jednak bardzo silny lobbying w parlamencie, ministerstwach 
gospodarczych i CBR decyduje o powolnym i niekonsenwentnym przebiegu reform 
(trzy kroki w przód i dwa do ty³u). 

W 1993 r. istnia³o szeœæ g³ównych instrumentów regulacji handlu zagranicznego: 

1. System kwot eksportowych; 

2. Scentralizowany eksport surowców strategicznych; 

3. Licencje eksportowe; 

4. Taryfy eksportowe; 

5. Scentralizowany import; 

6. Taryfy importowe. 

 

4.1. Regulowanie eksportu 

Mechanizm kwot eksportowych zosta³ wprowadzony w listopadzie 1992 r. 
Powodem ich wprowadzenia by³a ograniczona produkcja dóbr eksportowych 
(dystrybucja na eksport i rynek krajowy) oraz koniecznoœæ podnoszenia dochodów 
bud¿etowych (ale poniewa¿ zyski ze scentralizowanego eksportu by³y przeznaczane na 
scentralizowany import, efekt bud¿etowy by³ zerowy). Dodatkowymi argumentami, 
przytaczanymi na rzecz kwot by³y ograniczone mo¿liwoœci techniczne eksportu 
pewnych surowców (szczególnie ropy naftowej i gazu ziemnego) oraz chêæ kontroli 
cen eksportowych. Nag³y wzrost eksportu niklu, aluminium, czy ropy nie przyniós³by 
znacz¹cego wzrostu dochodów.  

Lista towarów, objêtych kwotami, ustalana by³a w Ministerstwie Gospodarki i 
obejmowa³a ropê i wszystkie rodzaje paliw, metale ¿elazne, drewno, nawozy i 
chemikalia (17 grup towarów, które stanowi¹ 66% ca³ego eksportu). 

 Istnia³y cztery rodzaje kwot:  

 - na potrzeby pañstwowe (scentralizowany eksport); 

 - na potrzeby regionalne; 

 - dla potrzeb przedsiêbiorstw; 

 - kwoty przeznaczone na aukcje. 

Kwoty na potrzeby pañstwowe (realizacja miêdzynarodowych zobowi¹zañ 
Rosji), okreœla³o Ministerstwo Gospodarki. MSGZ i inne organizacje pañstwowe 
poœredniczy³y w rozdzielaniu kontraktów rz¹dowych przez lokowanie konkretnych 
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zamówieñ u producentów. Zakupy dla potrzeb pañstwa (oprócz produkcji zbrojeniowej 
i o specjalnym przeznaczeniu) dokonywane by³y na zasadzie konkursu wœród 
potencjalnych dostawców. 

Kwoty dla regionów przyznawa³y ministerstwa bran¿owe lub inne federalne 
instytucje rz¹dowe, w zale¿noœci od tego, jakich towarów eksportowych dotyczy³a 
przyznawana regionowi kwota. 

Kwoty dla przedsiêbiorstw-eksporterów przyznawa³y ministerstwa bran¿owe lub 
inne instytucje pañstwowe, którym podlega³o dane przedsiêbiorstwo. Kwoty dla 
przedsiêbiorstw i na potrzeby regionów mog³y byæ równie¿ sprzedawane na rynku 
wtórnym (dla przedsiêbiorstw i regionów przyznawane by³y za darmo). 

W ci¹gu 1992 i 1993 r. iloœæ towarów, objêtych kwotami eksportowymi, mala³a, 
wraz z ze zmniejszaniem siê luki pomiêdzy cenami krajowymi i œwiatowymi. Lista 
towarów kwotowanych z 1 stycznia 1994 r. obejmowa³a 14 pozycji (ropa naftowa z 
kondesatem gazowym; produkty ropopochodne; kondesat gazowy i inne ciek³e 
wêglowodory; produkty pochodzenia organicznego - benzyn, styren, kwas fenolinowy, 
anilina; gaz naturalny; energia elektryczna; metale nie¿elazne i surowce do ich 
produkcji oraz ich stopy, proszki, pó³produkty nie¿elazne, walcowane metale 
nie¿elazne, tungsten, molibden, tytan, aluminium o wysokim stopniu przetworzenia, 
folia miedziana; celuloza; zbo¿a; nasiona soi i s³onecznika; alkohol etylowy; ryby i 
kawior; d³u¿yce drewniane; wagony sypialne). W koñcu grudnia 1993 r. ponownie 
w³¹czono na listê drewno (surowiec i produkty). Lipiec 1993 r. by³ miesi¹cem 
pewnego wzrostu wysokoœci kwot eksportowych (o 10 mln ton ropy i gazu). Docelowo 
pe³ne zniesienie by³o przewidywane na 1995 r. Nowelizacja regulacji eksportowych, w 
tym m.in. ca³kowite zniesienie kwot eksportowych i zmniejszenie ce³, mia³a  nast¹piæ 
na podstawie dekretu Prezydenta Rosji wchodz¹cego w ¿ycie z dniem 1 lipca 1994 r. 
W wyniku lobbyingu eksporterów i producentów towarów objêtych kwotami, 1 lipca 
wszed³ w ¿ycie nowy dekret Prezydenta utrzymuj¹cy do koñca 1994 r. kwoty i licencje 
na eksport ropy naftowej, gazu ziemnego, towarów niebezpiecznych i objêtych 
umowami miêdzyrz¹dowymi. Tak jak pierwotnie planowano, w 1995 r. nast¹pi 
zrównanie krajowych  cen surowców objêtych kwotami z cenami œwiatowymi, a wiêc 
praktycznie zniesienie kwot eksportowych. 

Wed³ug umowy Structural Transformation Facility, zawartej w czerwcu 1993 r. z 
IMF, kwoty mia³y wzrosn¹æ o 20% od wrzeœnia 1993 r. Proponowane dzia³ania 
liberalizuj¹ce zak³adaj¹ zwiêkszenie kwot wystawianych na aukcje (zw³aszcza ropy i 
gazu). Mechanizm przetargu preferuje przedsiêbiorstwa, które oferuj¹ najwiêksze zyski 
dla bud¿etu i pobieraj¹ najmniejsz¹ prowizjê, co œwiadczy o ich efektywnoœci 
dzia³ania.  

Skutki utrzymywania kwot to ni¿szy eksport, sztuczna deprecjacja rubla, 
nadmierna poda¿ krajowa i niska cena towarów kwotowanych, nieefektywne zu¿ycie 
energii, subsydiowanie z bud¿etu pañstwa przemys³u i innych u¿ytkowników energii. 
Wystêpuje te¿ strata netto w PKB, gdy koszty subsydiów przewy¿szaj¹ korzyœci oraz 
strata netto w dochodach podatkowych i potencjalnym dop³ywie walut wymienialnych. 
Je¿eli powodem utrzymywania kwot jest chêæ ograniczania eksportu, to c³a s¹ znacznie 
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lepszym instrumentem, zwiêkszaj¹cym dochody bud¿etowe i nie hamuj¹cym rozwoju 
wolnego rynku.  

System scentralizowanego eksportu wprowadzono w celu zapewnienia dostaw 
walut wymienialnych na potrzeby rz¹du (m.in. na obs³ugê zad³u¿enia i 
scentralizowanego importu). Polega³ on na nabywaniu przez instytucje rz¹dowe 
towarów w ramach kwot na potrzeby pañstwowe po cenach krajowych i sprzedawaniu 
ich na eksport po cenach œwiatowych. Czêœæ tego eksportu by³a finansowana ze 
œrodków bud¿etowych (oko³o 60%), reszta z funduszy pozabud¿etowych przez 
Ministerstwo Stosunków Gospodarczych z Zagranic¹ (MSGZ). W 1993 r. dochody 
bud¿etowe ze scentralizowanego eksportu wynios³y 12 mld USD, przy planowanych 
15.6 mld USD (wp³yn¹³ na to brak funduszy bud¿etowych; w przypadku zakupów z 
funduszy pozabud¿etowych eksporterzy nie byli zainteresowani w dostawach innych 
towarów oprócz ropy i gazu). Po³owa z tej sumy zasili³a bud¿et, a resztê wyp³acano w 
rublach (po kursie rynkowym) przedsiêbiorstwom-dostawcom. 11 

Licencje eksportowe udzielane by³y przez MSGZ po udokumentowaniu przez 
potencjalnego eksportera posiadania certyfikatu, œwiadcz¹cego o przyznaniu kwot 
eksportowych i zawartego lub parafowanego kontraktu. Licencje na wywóz surowców 
strategicznych wydawane by³y wy³¹cznie organizacjom do tego uprawnionym przez 
MSGZ. Funkcje kontrolne w odniesieniu do wymiany towarów licencjonowanych 
sprawowa³ Pañstwowy Komitet d/s Ce³ FR. Na eksport sprzêtu wojskowego, metali i 
kamieni szlachetnych potrzebne s¹ dodatkowe zezwolenia odpowiednich organów 
pañstwowych np. Ministerstwa Obrony. Proces licencyjny przebiega³ nastêpuj¹co: 
Ministerstwo Gospodarki wyznacza ogóln¹ wielkoœæ kwot eksportowych; specjalny 
eksporter z listy zarejestrowanych eksporterów (ustalanej i czêsto nowelizowanej przez 
MSGZ) znajdowa³ partnera z zagranicy, zainteresowanego zakupem; zebrane 
dokumenty, dotycz¹ce potencjalnej transakcji, zosta³y wys³ane do MSGZ, które 
udziela³o licencji i wp³ywa³o na poziom cen transakcyjnych.12  

Na specjalnych eksporterów na³o¿ony jest szereg wymogów prawnych. Ka¿da 
weryfikacja przynosi zmniejszenie ich liczby, a w tym samym czasie maleje liczba 
nowo zarejestrowanych. W koñcu 1993 r. by³o zarejestrowanych oko³o szeœciuset 
specjalnych eksporterów (z liczby kilku tysiêcy w 1992 r.), w tym na ropê oko³o 30-tu, 
na produkty ropopochodne - oko³o 60-ciu. Drastyczne ograniczanie liczby eksporterów 
ma w za³o¿eniach wp³ywaæ na podnoszenie dochodów z eksportu w walutach 
wymienialnych.  

Administracyjna kontrola handlu na tak¹ skalê prowadzi do powstawania 
korupcyjnych powi¹zañ organów pañstwowych z firmami pañstwowymi i prywatnymi. 

                                              
11  W wyniku wejœcia w ¿ycie wspomnianego dekretu Prezydenta zmniejszaj¹cego iloœæ towarów objêtych 

kwotami nastêpuje stopniowe odchodzenie od systemu scentralizowanego eksportu. Ca³kowite zniesienie kwot 
na eksport ropy naftowej i gazu ziemnego bêdzie praktycznie równoznaczne z odejœciem od scentralizowanego 
eksportu. 

12  Licencje eksportowe maj¹ zostaæ zast¹pione obowi¹zkiem rejestracji i wnoszenia op³at. Pozostaje 
natomiast utrzymany statut specjalnego eksportera, który bêdzie wystarczaj¹cym instrumentem 
administracyjnym do udzielania "przywileju" eksportu osobom fizycznym i prawnym. 
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Wybór przedsiêbiorstw, maj¹cych mo¿liwoœæ prowadzenia bardzo zyskownego handlu 
zagranicznego, spoczywa w rêkach urzêdników. 

1 stycznia 1993 r. na granicy pañstwowej Federacji Rosyjskiej wprowadzono 
kontrolê celn¹, polegaj¹c¹ na wymogu przedstawienia towarowej deklaracji celnej. 
Eksporter jest zobowi¹zany do przedstawienia pisemnego potwierdzenia ze strony 
wskazanego w deklaracji celnej banku o tym, ¿e rozliczenie danej transakcji nast¹pi 
poprzez ten bank. Potwierdzenie to wchodzi w sk³ad "Kompletu dokumentów 
kontraktu", który eksporter jest zobowi¹zany przedstawiæ s³u¿bom celnym. Wymóg ten 
w stosunku do surowców strategicznych obowi¹zuje od 1 stycznia 1994 r., a do reszty 
towarów - od 1 marca 1994 r. W "Komplecie dokumentów kontraktu" znajduje siê 
pe³na kalkulacja kontraktu w walucie obcej.  

Nowe stawki ce³ eksportowych oraz wykaz towarów nimi objêtych 
zatwierdzono Uchwa³¹ Rz¹du FR nr 1103 z dnia 30 paŸdziernika 1993 r., która wesz³a 
w ¿ycie od 1 listopada 1993 r. Do tego czasu obowi¹zywa³o rozporz¹dzenie nr 461 z 
30 czerwca 1992 r. Zmienione taryfy eksportowe promuj¹ eksport dóbr 
pó³przetworzonych, wyrobów przemys³u metalurgicznego i rud metali nie¿elaznych. 
Ochron¹ celn¹ objêto eksport towarów konsumpcyjnych (ryb i przetworów, zbó¿). 
Postulaty Ministerstwa Paliw i Energii obni¿enia c³a na ropê do 10 ECU za tonê (w 
porównaniu do 30 ECU) wp³ynê³y na ustanowienie nowego poziomu 15 ECU, ale nie 
zmieni³y c³a na produkty ropopochodne - od 30 do 40 ECU za tonê (postulowano 2 
ECU) i wêglowodory aromatyczne - 18 ECU (postulowano ca³kowite zniesienie). 
Obawy Ministerstwa wi¹za³y siê z koniecznoœci¹ wiêkszych wydatków na 
podtrzymanie obecnego poziomu wydobycia ropy naftowej, co przy potencjalnym 
spadku cen œwiatowych prowadzi, przy wysokich c³ach eksportowych, do zmniejszania 
zysku eksporterów ropy. 

4.2. Scentralizowany import i subsydia importowe 

Do dnia 1 stycznia 1994 r., kiedy to zosta³ skasowany, scentralizowany import 
stanowi³ kwintesencjê udzia³u pañstwa w regulacji sfery handlu zagranicznego. Rz¹d 
rosyjski kupowa³ dobra importowane po cenach œwiatowych i odsprzedawa³ je 
przedsiêbiorstywom rosyjskim za czêœæ tej ceny. Dobra nabywane by³y za gotówkê (z 
zakupów na gie³dach walutowych, ze sprzeda¿y dóbr objêtych scentralizowanym 
eksportem, czy te¿ z rezerw rz¹dowych) lub na kredyt, pochodz¹cy od zagranicznych 
kredytodawców, zwykle banków eksportowo-importowych. Wydatki rz¹du 
przewy¿sza³y jego dochody. Znaczna czêœæ finansowanego za gotówkê 
scentralizowanego importu przyczynia³a siê (przy ka¿dym kursie wymiany s³u¿¹cym 
subsydiowaniu) do wzrostu deficytu bud¿etowego Rosji. W 1993 r. oko³o 20% 
scentralizowanego importu by³o finansowane za gotówkê (Tabela 14). 

Kiedy pierwsza faza scentralizowanego importu jest finansowana za pomoc¹ 
kredytów, subsydia importowe nie s¹ wykazywane w wydatkach gotówkowych 
bud¿etu (a rosyjska statystyka bud¿etowa przedstawiana jest w ujêciu gotówkowym). 
Dochody rz¹dowe w gotówce s¹ wiêc wy¿sze, ale wci¹¿ s¹ to subsydia. Rz¹d kupuje 
zagraniczne zad³u¿enie na bardzo niekorzystnych warunkach. Jeœli s równa siê stawce 
subsydiów, to rz¹d otrzymuje tylko (1-s) USD za ka¿dego 1 USD d³ugu 
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zagranicznego, którego u¿ywa do sfinansowania scentralizowanego importu. Jeœli r 
równa siê stopie procentowej od po¿yczki zagranicznej, to system scentralizowanego 
importu podnosi stopê procentow¹ do (r + s) / (1 - s). 

 

Tabela 14: Finansowanie wydatków rz¹dowych na scentralizowany import w 1993 r. (w mln USD) 

�ród³o finansowania Suma 

Kredyty od eksporterów 11200

Gotówka 2527

Razem 13727

   �ród³o: MSGZ 

 

W drugiej fazie rz¹d odsprzedawa³ nabyte dobra za gotówkê lub na kredyt, który 
by³ w ca³oœci lub czêœciowo (!) sp³acany. Œredni wspó³czynnik subsydiowania w 1993 
r. dla towarów konsumpcyjnych wynosi³ 0.56, dla dóbr inwestycyjnych od 0.68 do 0.8 
(œrednia dla ca³ego importu - 0.65). Stanowi³o to 11.8% PKB (10.8% w 1992 r.), przy 
dochodach z tego tytu³u - 4.2 % PKB.  

Zgodnie z umow¹ z IMF (Systemic Transformation Facility Loan) subsydia 
importowe mia³y byæ zredukowane œrednio o 40% od 1 lipca 1993 r., przy dalszych 
redukcjach w 1994 r. Jednak rz¹d Rosji, wobec z³ej sytuacji bud¿etowej w 1993 i 1994 
r., zdecydowa³ siê na zaskakuj¹cy krok liberalizacyjny, bior¹c pod uwagê presjê ze 
strony beneficjentów starego uk³adu. Z dniem 1.01.1994 r. wszystkie subsydia 
importowe zosta³y zniesione. 

4.3. C³a importowe 

Instrumentem, który zaczyna odgrywaæ kluczow¹ rolê w regulacjach handlu 
zagranicznego staj¹ siê c³a i op³aty importowe. Historia regulacji importowych 
pokazuje kierunek przemian. Przed 1 lipca 1992 r. nie istnia³y ¿adne op³aty importowe. 
Z dniem 1 lipca 1992 r. wprowadzono okresowy i ujednolicony podatek importowy w 
wysokoœci 5%, z dniem 1 wrzeœnia 1992 r. podniesiono go do 15%. Istniej¹ca obecnie 
lista ró¿nych stawek importowych wesz³a w ¿ycie 1 kwietnia 1993r. Maksymalne c³o 
importowe ustalone zosta³o na poziomie 100%. Istnia³y trzy rodzaje stawek: 
podstawowa dla krajów, posiadaj¹cych statut KNU, po³owa stawki podstawowej dla 
krajów rozwijaj¹cych siê i dwukrotnoœæ stawki podstawowej dla reszty krajów. 

1 lutego 1993 r. towary importowane zaczê³y podlegaæ akcyzie i VAT  (oprócz 
ce³ importowych). Wzór na obliczenie hurtowej ceny na rynku krajowym dla towarów 
importowanych jest nastêpuj¹cy: 

 Pd  =  Pw   *  (1 +  EXr   +  Tr )  *  (1  +  VATr)  *  R 

 

gdzie 
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  Pd - cena krajowa w rublach, 

  Pw - cena importowa c.i.f. w dolarach, 

  EXr - stawka podatku akcyzowego, 

  Tr - stopa c³a importowego, 

  VATr - stopa VAT, 

  R - kurs wymiany rubla do dolara. 

Podstawowa stawka VAT od importu wynosi 23% (od stycznia 1994 r. nast¹pi³ 
wzrost stawki VAT o 3 punkty procentowe na potrzeby rolnictwa i górnictwa). 

Lista towarów, zwolnionych z op³at importowych, zawiera ¿ywnoœæ, lekarstwa, 
sprzêt medyczny, ubrania dzieciêce i inne "spo³ecznie istotne" towary. Dla reszty dóbr 
podstawowa stawka c³a importowego wynosi od 5% (dobra poœrednie, metale, œrodki 
transportu) do 15% (dobra kapita³owe, trwa³e dobra konsumpcyjne). Najwy¿sza 
stawka celna na³o¿ona by³a na mocne alkohole - 100%. Pod koniec roku (13 listopada 
1993 r.) rz¹d rosyjski podniós³ stawki celne na alkohol (zale¿nie od wyrobu - od 150% 
do 250%), papierosy, samochody ciê¿arowe i osobowe (zale¿nie od pojemnoœci silnika 
od 35 do 70%).  

Nowa taryfa celna, wprowadzona 15 marca 1994 r., zosta³a nastêpnie zawieszona 
uchwa³¹ rz¹du FR z 15 kwietnia 1994 r. na okres do 1 lipca 1994 r., po której to dacie 
wesz³a w ¿ycie. W trakcie dyskusji nad now¹ taryf¹ MSGZ wystêpowa³o o niewielki 
wzrost stawek, podczas gdy ministerstwa bran¿owe ¿¹da³y wysokich stawek celnych, 
które mia³yby ochroniæ rodzim¹ produkcjê przed konkurencyjnym importem.  

Nowa taryfa celna zak³ada wprowadzenie ce³ na import: miêsa i podrobów 
(15%), mleka i przetworów (15%), mas³a (10%), ziemniaków (25%), zbó¿ (1%) i 
przetworów zbo¿owych (10%); podnosi c³a na import warzyw z 10% do 15%, oleju 
s³onecznikowego, rzepakowego i margaryny z 5% do 10%, drewna i wyrobów (20%), 
materia³y i wyroby w³ókiennicze z poziomu 0 - 30% do poziomu 0 - 40%. C³o na 
wyroby z ¿elaza i stali podniesiono z 5% do 20%, aluminium z 5% do 10%, metale 
nie¿elazne z 15% do 25%. Stawka celna na maszyny i urz¹dzenia waha siê obecnie w 
przedziale 0 - 60% (poprzednio na wiêkszoœæ towarów wynosi³a 15%).  

Kuriozalnym wydaje siê fakt, ¿e najwy¿sze stawki zastosowano w stosunku do 
transformatorów ma³ej mocy, magnesów sta³ych, kondesatorów oraz uk³adów 
scalonych, tak jakby przedsiêbiorstwa rosyjskie by³y liderami w produkcji 
podzespo³ów elektronicznych.  

Stawki na artyku³y rynkowe (maszyny do szycia, magnetofony, lodówki, sprzêt 
video) wzros³y z 15% do 20%, przy czym zwolniono z c³a profesjonalny sprzêt 
radiowy i telewizyjny. C³o na nowe samochody osobowe wynosi 30% (na u¿ywane - 
40%, ale nie mniej ni¿ 400 ECU), na samochody z silnikiem powy¿ej 1800 cm3 - 46%, 
ci¹gniki rolnicze - 10%, autobusy - 0%. Stawka celna na sprzêt wojskowy (uzbrojenie i 
amunicjê) wynosi 100%. Wed³ug wspólnego memorandum rz¹du i CBR nt. kierunków 
polityki ekonomicznej w 1994 r., œredniowa¿ony poziom ce³ importowych w Rosji nie 
przekroczy 15%. Zapowiedziano te¿ opracowanie harmonogramu stopniowego 
odni¿ania ce³ importowanych na okres od 3 do 5 lat. 
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Przedstawione pokrótce nowe stawki celne wskazuj¹ na swoich autorów - 
krajowych producentów z lobby przemys³owego i rolniczego. Wzrost importu 
towarów rynkowych w ci¹gu 1992 i 1993 r. spowodowa³ próbê przeforsowania 
podwy¿ek taryfy w nadzieji na zwiêkszenie produkcji krajowej. Nowa taryfa nie 
doprowadzi prawdopodobnie do zmniejszenia importu, który albo iloœciowo uzupe³nia³ 
produkcjê krajow¹, albo dostarcza³ towarów o wy¿szej jakoœci. Import, poza pewnymi 
wyj¹tkami (samochody osobowe, sprzêt elektroniczny domowego u¿ytku), nie 
doprowadza³ do walki konkurencyjnej zagranicznych i krajowych producentów. Z 
pewnoœcia nowa taryfa doprowadzi do wzrostu cen detalicznych, tak na wyroby 
zagraniczne, jak i krajowe. 

4.4. Polityka celna 

Rosja potrzebuje niskich ce³, aby dokonaæ restrukturyzacji przemys³u. 
Przedsiêbiorstwa musz¹ mieæ dostêp do dóbr kapita³owych i surowców po cenach 
œwiatowych, jeœli maj¹ byæ konkurencyjne i mieæ nadziejê na eksport czegoœ wiêcej, 
ni¿ surowców. Wprowadzenie konkurencji na rynku wewnêtrznym przygotowuje 
wszystkie podmioty gospodarcze do liberalnego handlu w wymiarze globalnym i jest 
jedynym sposobem na utrzymanie "pod kontrol¹" cen monopoli i oligopoli tak 
rozpowszechnionych w gospodarkach socjalistycznych.  

Ograniczenia s³u¿¹ce ochronie rynku krajowego, przez zmniejszanie zyskownoœci 
eksportu, czy barier importowych, prowadz¹ do zniekszta³ceñ w alokacji zasobów 
finansowych w gospodarce rosyjskiej (w teorii handlu zagranicznego symmetry 
theorem dowodzi, ¿e c³a importowe dzia³aj¹ tak samo jak podatek od eksportu - 
utrzymuj¹ zasoby ludzkie i kapita³owe w nieefektywnych sektorach). Wysokie taryfy 
stanowi¹ barierê dla nowo powstaj¹cego eksportu wyrobów przemys³owych. Jest to 
szczególnie widoczne, gdy nowi eksporterzy u¿ywaj¹ importowanego wk³adu. Wy¿sze 
c³o importowe prowadzi w tym wypadku do mniejszej konkurencyjnoœci na rynku 
œwiatowym. Lekcja z liberalizacji handlu zagranicznego w wielu krajach jest taka: 
najlepszym jest prosty system celny i likwidacja kwot. 

Wœród wad protekcjonizmu mo¿na wyró¿niæ: 

• polityczne, gdy¿ du¿a liczba stawek celnych u³atwia manipulacje, a taryfy staj¹ 
siê przedmiotem lobbyingu i korupcji, 

• ekonomiczne, gdy¿ skomplikowany system celny prowadzi do 
nieprzewidywalnych i niepo¿¹danych skutków, kiedy stawki celne nie s¹ ze sob¹ 
skorelowane. 

Doœwiadczenia innych pañstw wskazuj¹, ¿e stawki celne powy¿ej poziomu 20 - 
25% s¹ trudne do uczciwego egzekwowania i przynosz¹ spadek, a nie wzrost 
dochodów bud¿etowych. Poza tym wprowadzenie niskich ce³ wzmocni pozycjê 
przetargow¹ Rosji w rozmowach o cz³onkowstwo w GATT, o uzyskanie statusu KNU 
w handlu z cz³onkami GATT i wreszcie bêdzie chroni³o sam¹ Rosjê przed 
dyskryminacyjn¹ polityk¹ w stosunku do rosyjskiego eksportu.  

5.  Kurs walutowy w handlu zagranicznym Rosji 
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Meandry polityki kursu walutowego wymaga³yby odrêbnego opracowania. W 
podrozdziale tym zostan¹ tylko zarysowane g³ówne problemy wystêpuj¹ce w 1993 r. i 
pocz¹tkach 1994 r., a zwi¹zane z handlem zagranicznym Rosji. 

Przemys³ rosyjski otrzymuje znaczne wsparcie (protekcjê) w formie 
niedoszacowanego kursu walutowego, daj¹cego w efekcie p³ace na œrednim poziomie 
60 USD miesiêcznie (1/20 p³acy w Europie Zachodniej i 1/3 w Europie Wschodniej). 
Dopóki p³ace bêd¹ ni¿sze, ni¿ 150 - 200 USD, rosyjskie przedsiêbiorstwa mog¹ 
utrzymywaæ konkurencyjnoœæ na rynku œwiatowym.  

Polityka CBR jest niezale¿na od polityki MSGZ lub Ministerstwa Gospodarki. W 
1993 r. (w drugiej po³owie) CBR próbowa³ utrzymaæ mniej wiêcej sta³y nominalny 
poziom kursu rubla do dolara (w okresie roku 1993 nominalny kurs rubla uleg³ 
deprecjacji z 415 do 1248 rubli za 1 USD, przy czym w ci¹gu ostatnich trzech miesiêcy 
roku kurs utrzymywany by³ na sta³ym poziomie oko³o 1200 rubli za 1 USD), przy 
miesiêcznej inflacji oko³o 12%, co spowodowa³o realn¹ aprecjacjê rubla. W styczniu 
1994 r. œrednia p³aca w przemyœle wynosi³a 110 USD (w styczniu 1993 r. - 29 USD, a 
w styczniu 1992 r. - 7 USD).  

W warunkach normalnej gospodarki rynkowej powinien nast¹piæ wzrost importu 
i spadek eksportu jako skutek realnej aprecjacji kursu. Tak siê jednak nie sta³o, 
poniewa¿ ponad 60% eksportu objetych jest kwotami, na które kurs wymiany nie ma 
wp³ywu. W przypadku pozosta³ych 40% eksportu (tzn. towarów, nie objêtych 
iloœciowymi regulacjami) nast¹pi³ pewien spadek, który w ogólnym bilansie zosta³ 
zrekompensowany przez podniesienie wielkoœci kwot. Import nie odnotowa³ 
szaleñczego wzrostu, a raczej spadek, który zosta³ spowodowany przez zmniejszanie a 
potem zniesienie subsydiów rz¹dowych (scentralizowanego importu) z pocz¹tkiem 
1994 r. 

Od stycznia 1994 r. CBR wprowadzi³ pe³zaj¹cy kurs rubla do dolara i prowadzi 
politykê sta³ego kursu realnego. Nominalna deprecjacja nastêpuje w tym samym 
tempie, co wzrost indeksu cen towarów konsumpcyjnych. Pojawi³y te¿ siê oznaki 
wspó³pracy CBR z innymi ministerstwami gospodarczymi. 
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