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ZADŁUŻENIE ZEWNĘTRZNE POLSKI 
I KOSZTY JEGO OBSŁUGI: DETERMINANTY, 
ZAGROŻENIA, PERSPEKTYWY

Streszczenie

W XXI wieku Polska rozwijała się dość szybko, między innymi dzięki 
importowi kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich oraz pożyczek zacią-
ganych na międzynarodowych rynkach fi nansowych. W rezultacie stała się 
krajem dłużniczym ze stosunkowo dużymi zewnętrznymi zobowiązaniami, 
a  także z  relatywnie dużą ujemną międzynarodową pozycją netto. Jest to 
istotne ograniczenie dla polityki gospodarczej kraju, gdyż duże zagraniczne 
zobowiązania (pasywa) stanowią swoistą „bazę fi nansową”, na podstawie której 
– w pewnych okolicznościach – może rozwinąć się kryzys płatniczy w sto-
sunkach z zagranicą. W artykule przeanalizowano wpływ, jaki poszczególne 
pozycje międzynarodowej pozycji inwestycyjnej mogą mieć teoretycznie na 
sytuację płatniczą kraju. Przedstawiono także sytuację płatniczą, która wystąpiła 
w Polsce w drugiej połowie 2015 roku po wyborach prezydenckich i parlamen-
tarnych, w związku z zapowiadanymi zmianami w polityce gospodarczej. Kilka 
charakterystycznych oznak (znaczny spadek kursu złotego, obniżenie poziomu 
ofi cjalnych rezerw, wzrost kosztów zagranicznych pożyczek, obniżenie ratingu), 
wskazywało, że w oczach zagranicznych inwestorów Polska znalazła się wtedy 
„na cenzurowanym” i jeżeli następnie wystąpią kumulujące się, istotne błędy 
w polityce gospodarczej, to grozi jej kryzys płatniczy. Kryzys płatniczy nie 
jest więc jednak nieuchronny, niemniej wydaje się, że Polska wyczerpała już 
potencjał fi nansowania rozwoju zagranicznymi inwestycjami oraz pożyczkami 
i powinna zwiększyć swoją stopę oszczędzania, jeżeli chce utrzymać odpowied-
nio wysoką dynamikę wzrostu PKB. 

Słowa kluczowe: zadłużenie zewnętrzne Polski, pozycja inwestycyjna, 
sytuacja płatnicza1.

Kody JEL: E21, F21, F32

1 Skróty: UE – Unia Europejska, MFW – Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
 Akronimy: S – oszczędności, akumulacja; I – inwestycje; MD – import kapitału pożyczkowego; DL 

– zewnętrzne zobowiązania (pasywa) dłużne; XD – eksport kapitału pożyczkowego; DA – należności 
(aktywa) zagraniczne; IIP – międzynarodowa pozycja inwestycyjna; DIL – zagraniczne inwestycje 
bezpośrednie; DIA – krajowe inwestycje bezpośrednie za granicą; NIIP międzynarodowa pozycja 
inwestycyjna netto; L – pasywa w IIP; A – aktywa w IIP; CA – rachunek bieżący bilansu płatniczego; 
GNP/PKB – produkt krajowy brutto; PPP – parytet siły nabywczej, CDS – swap ryzyka kredytowego.
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Determinanty
Podstawową, wyjściową przyczyną zewnętrznego zadłużenia kraju jest – 

jak wynikałoby to z klasycznego już równania Keynesa – niedostateczna podaż 
oszczędności w stosunku do potrzeb inwestycyjnych (S<I). Jeżeli w długim okre-
sie, stopa oszczędności utrzymuje się na poziomie niższym niż stopa inwestycji 
i jeżeli kraj może ściągać kapitał pożyczkowy (MD) z zagranicy wyrównujący 
niedobór oszczędności (I-S=MD), wówczas powstanie i będzie następnie nara-
stać zewnętrzne zadłużenie. 

Inaczej mówiąc, bieżące strumienie dopływu zagranicznego kapitału po-
życzkowego (MD) będą kumulować się w zewnętrzne zobowiązania (ujemny 
zasób zewnętrzny; zagraniczne pasywa dłużne – DL). 

Stwierdzono powyżej, że zadłużenie zewnętrzne pojawi się, gdy oszczędno-
ści wewnętrzne okażą się niedostateczne dla sfi nansowania inwestycji, ale może 
występować także – przynajmniej teoretycznie – sytuacja, gdy import kapitału 
pożyczkowego potrzebny jest dla fi nansowania konsumpcji. Sytuacja taka może 
wystąpić, gdy gospodarka kraju jest stosunkowo słabo rozwinięta, a przy tym 
zostanie poddana jakimś wyjątkowo silnym negatywnym bodźcom, stresom 
(wojna, rewolucja, kataklizm naturalny,) w związku z czym nie jest w stanie 
zaspokoić podstawowych potrzeb swego społeczeństwa. Wówczas potrzebne 
jest uzupełnienie wytworzonego produktu krajowego dostawami zagranicznymi, 
które muszą zostać sfi nansowane pożyczkami lub darami. W krajach o „jako 
tako” rozwiniętych gospodarkach lub – inaczej mówiąc – o średnim poziomie 
rozwoju gospodarczego, import kapitału pożyczkowego potrzebny jest jednak 
właśnie po to, aby uzupełnić zasób krajowych oszczędności tak, aby program 
inwestycyjny, przedsięwzięty przez podmioty gospodarcze z różnych sektorów, 
mógł zostać zrealizowany.

Powyższy, ogólny warunek nie określa jednak w pełni zapotrzebowania 
kraju na import kapitału pożyczkowego (MD) w przypadku niedostatecznej 
stopy oszczędzania. MD jest bowiem zazwyczaj trochę większy niż wynikałoby 
to z różnicy I-S. Bierze się to stąd, że każdy kraj, który jest importerem kapitału 
dłużniczego, jest jednocześnie także jego eksporterem, tj dokonuje inwestycji za 
granicą – choćby to były stosunkowo małe ilości. Tak więc, MD musi również 
sfi nansować eksport takiego kapitału (XD). Stąd, S-I równa MD+XD. Eksport 
kapitału pożyczkowego, występujący w różnych formach, kumuluje się jako 
należności zagraniczne (DA), tak zresztą jak kumulują się dłużne zobowiązania 
zagraniczne (DL). W rezultacie, zestawiając DL i DA można uzyskać tzw. mię-
dzynarodową pożyczkową pozycję inwestycyjną kraju netto (NIIP = DA-DL). 
Jeżeli strona zobowiązań (DL>DA) jest większa niż strona należności, a taka 
sytuacja jest typowa dla kraju o niedoborze oszczędności, wówczas mówi się, że 
międzynarodowa pozycja inwestycyjna kraju netto (NIIP<0) jest ujemna, a kraj 
określa się jako dłużnika międzynarodowego (kraj dłużniczy).
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Szczególnym czynnikiem, który może powodować jednocześnie zwiększenie 
importu i eksportu kapitału pożyczkowego danego kraju jest niedorozwój jego 
rynku fi nansowego w tym segmencie, w którym koncentruje się podaż kapitału 
długoterminowego i popyt na niego. Ponieważ inwestycje podmiotów ze wszyst-
kich sektorów (tj. inwestycje rozwojowe przedsiębiorstw, inwestycje hipoteczne 
gospodarstw domowych, inwestycje infrastrukturalne podmiotów rządowych 
i samorządowych) fi nansuje się z zasady właśnie kapitałem długoterminowym 
i gdy podaż takiego kapitału w kraju jest niedostateczna, wówczas jest on ścią-
gany z zagranicy, z międzynarodowych rynków fi nansowych. Powstaje wówczas 
nadwyżka środków dewizowych, która osiada w systemie bankowym (w bankach 
komercyjnych i banku centralnym), tworząc rezerwy dewizowe gospodarki, co 
jest równoznaczne ze strukturalnym eksportem kapitału krótkoterminowego. 
Większość tych rezerw osiada zazwyczaj w banku centralnym, tworząc tzw. ofi -
cjalne aktywa rezerwowe. Za pośrednictwem międzynarodowych rynków fi nan-
sowych i podmiotów (instytucji fi nansowych) działających na nich, następuje więc 
transformacja części krótkoterminowych oszczędności krajowych na fundusze 
długoterminowe służące do fi nansowania krajowych inwestycji. Z punktu wi-
dzenia okresowego rozwoju kraju jest to zjawisko pozytywne, gdyż zwiększa jego 
dynamikę. Po pewnym czasie może stać się jednak o tyle kłopotliwe, że krótkoter-
minowe należności zagraniczne przynoszą niski dochód (mają niską rentowność) 
zaś długoterminowe zobowiązania zagraniczne obciążone są znacznie wyżej, tj. 
dają wyższą rentowność zagraniczn,ym właścicielom niż krajowe należności. 

Obraz tworzenia się międzynarodowej pozycji inwestycyjnej kraju (IIP) 
byłby niepełny, gdyby nie wspomnieć o tzw. inwestycjach bezpośrednich – za-
granicznych (DIL) i krajowych (DIA). Powstają one, gdy zagraniczni inwestorzy 
kupują w kraju majątek nieprodukcyjny, który przynosić im będzie dochód lub 
gdy decydują się na założenie w kraju przedsiębiorstwa albo gdy kupują całość 
lub część przedsiębiorstwa krajowego, pozwalającego im na sprawowanie kon-
troli nad nim. W przeciwstawnej sytuacji mamy do czynienia z zagranicznymi 
inwestycjami bezpośrednimi krajowych inwestorów. W kraju o średnim pozio-
mie rozwoju, w którym występuje strukturalny niedobór oszczędności i który 
zliberalizował obroty kapitałowe z zagranicą, DIL jest zazwyczaj większe – ze 
zrozumiałych względów – niż DIA. Należy zwrócić uwagę, że zagraniczne in-
westycje bezpośrednie ograniczają do pewnego stopnia zapotrzebowanie na 
import kapitału pożyczkowego, gdyż część inwestycji krajowych fi nansowana 
jest właśnie z tego źródła. W rezultacie IIP zmienia swoją strukturę. Pojawia się 
zwykle znaczący udział DIL, zaś udział DL relatywnie zmniejsza się. Pozycja 
netto (NIIP) pozostaje oczywiście ujemna (DL+DIL>DA+DIA czyli [DL+DIL] –
[DA+DIA] = – NIIP; NIIP<0), dopóki gospodarka kraju dłużniczego nie okrzep-
nie i nie przejdzie do takiej fazy rozwoju, w której ma miejsce zmniejszanie się 
zadłużenia w stosunku do nierezydentów i zwiększanie się jej bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych.
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Zagraniczne zobowiązania dłużne przynoszą odsetki zaś zagraniczne in-
westycje bezpośrednie dają zyski (dywidendy). Odnosi się to obu stron (tj. pa-
sywów – L i aktywów – A) pozycji inwestycyjnej kraju. Ponieważ stopa zysków 
z inwestycji bezpośrednich i odsetki od długoterminowych kredytów i pożyczek 
są wyższe niż od lokat i pożyczek krótkoterminowych, ze struktury międzynaro-
dowej pozycji inwestycyjnej kraju dłużniczego wynika, że transfery (strumienie) 
dochodów z DL+DIL z kraju za granicę są większe niż przeciwstawne transfery 
z DA+DIA. Im większa jest przy tym różnica między L i A, tj. im większa jest 
ujemna pozycja inwestycyjna netto, tym również wolumen netto transferów na 
rzecz zagranicy jest większy i tym samym jest większy defi cyt rachunku docho-
dów pierwotnych w rachunku bieżącym (CA) kraju dłużniczego. Jeżeli defi cyt 
ten nie zostanie sfi nansowany nadwyżkami innych pozycji rachunku bieżącego, 
wówczas pojawia się dodatkowy, czwarty czynnik wywołujący import kapitału 
pożyczkowego. Z kolei, zapotrzebowanie na import kapitału pożyczkowego 
i w konsekwencji przyrost zadłużenia zagranicznego może zostać znacząco 
ograniczony, jeżeli kraj dłużniczy będzie benefi cjentem zagranicznej pomocy 
bezzwrotnej, o czym zresztą wspomniano już wyżej. W bilansie płatniczym 
kraju dłużniczego pomoc ta pojawi się w rachunku kapitałowym i jeżeli będzie 
znacząca, może istotnie ograniczyć zapotrzebowanie na import kapitału pożycz-
kowego (MD) lub przynajmniej ograniczyć defi cyt pozycji netto, zwiększając 
należności zagraniczne (DA). 

Schemat. 1. Współzależność między międzynarodową pozycją 
inwestycyjną kraju a bilansem płatniczym

S–I<0

CA<0 
NIIP<0 

MD>0 DL>0 

Źródło: opracowanie własne.
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Dotychczasowe rozważania pokazują, że między wyżej wymienionymi czyn-
nikami, kształtującymi zewnętrzną pozycję inwestycyjną kraju, tj. S<I, MD, Dl, 
DIL, XD, DA, DIA oraz stanem rachunków bieżącego i kapitałowego bilansu 
płatniczego, istnieją nie tylko ścisłe współzależności, ale wręcz istotne sprzężenia 
zwrotne. Przy badaniu stanu gospodarki, a szczególnie przy analizie zagrożeń 
(szoków), które może ona napotkać na swojej drodze rozwoju, sprzężenia te trze-
ba brać pod uwagę. W uproszczony sposób, tzn. uwzględniając powiązania tylko 
między niektórymi wielkościami, sprzężenie to przedstawiono na schemacie 1.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski
Polska znajduje się obecnie w takiej fazie rozwoju, jaki – ogólnie rzecz bio-

rąc – został opisany powyżej. Posiada ona wprawdzie względnie rozbudowaną 
gospodarkę, ale nie jest jednak zaliczana do krajów wysoko rozwiniętych. PKB 
na głowę mieszkańca, wynoszący (2014 roku) nominalnie lekko ponad 12 tys. 
a wg PPP – 26,6 tys. dolarów, kwalifi kuje Polskę właśnie do grupy krajów o śred-
nim poziomie rozwoju. Grupę tą – wg modnej obecnie terminologii – określa 
się jako tzw. „gospodarki wschodzące” (emerging economies). Nazwa wskazuje 
na szansę dołączenia się ich – po pewnym czasie, o ile dynamika ich wzrostu 
będzie odpowiednio wysoka – do grupy krajów wysoko rozwiniętych, z pozio-
mem GNP /PKB na głowę wg PPP w granicach 33 tys. dolarów (Czechy) i 58 tys. 
dolarów (Stany Zjednoczone). Do grupy krajów wysoko rozwiniętych, w Europie 
Centralnej i Wschodniej, zaliczana jest właśnie tylko Republika Czeska. 

Polska od ponad dwóch dekad ma ujemne saldo obrotów handlowych 
i ujemne saldo rachunku bieżącego. Oznacza to, jej PKB do rozdysponowania 
był większy niż wytworzony w kraju. Był bowiem zasilany rzeczowymi transfe-
rami zza granicy, powiększającymi spożycie (C) i akumulację lub – przyjmując 
wyżej przedstawione rozumowanie – powiększającymi tylko (I). W międzyczasie 
pojawił się także polski eksport kapitału w różnych postaciach. Ponieważ owe 
transfery trzeba było czymś sfi nansować, tzn. albo kredytami albo sprzedażą ma-
jątku, narastało zewnętrzne zadłużenie i rosły w Polsce inwestycje zagraniczne. 

Dla ilustracji można podać, że w 2014 roku w Polsce PKB wyniósł 1728,7 
mld zł, w tym spożycie wyniosło 1353,5 mld zł (78,3%), a akumulacja 348,4 
mld zł (20,1%). Natomiast saldo wymiany produktów i usług było ujemne i po-
większyło PKB o 26,8 mld zł (2%) (Mały Rocznik... 2015, s. 393). Należy przy 
tym podkreślić, że choć w omawianym roku było ono już znacznie mniejsze niż 
w wielu poprzednich latach, niemniej fi nansowało prawie 8% całej akumulacji. 
W ostatnich dwóch dekadach rozwój polskiej gospodarki był zresztą w znacz-
nym stopniu wspierany importem kapitału. Było tak, gdyż stopa wewnętrznej 
akumulacji okazała się zbyt niska w stosunku do potrzeb inwestycyjnych. Wy-
nosiła ona ok. 16-18% i była alimentowana transferem kapitału zagranicznego 
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do poziomu 20-21%, co właśnie pozwalało utrzymać stosunkowo niezłą stopę 
wzrostu PKB, ale jednocześnie powodowało, że rosło zagraniczne zadłużenie 
i zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Środki pochodziły głównie z Europy 
Zachodniej ze względu na najprzeróżniejsze handlowe i niehandlowe związki, 
które istnieją między Polską a tym regionem świata. Zresztą prawie we wszyst-
kich krajach tego regionu PKB na głowę mieszkańca oraz stopa wewnętrznej 
akumulacji są wyższe niż w Polsce (Mały Rocznik... 2015, s. 401–403) i znacznie 
wyższy jest także poziom zgromadzonego majątku zakładając że znacznie bar-
dziej rozwinięte i zdywersyfi kowane są tam także rynki kapitałowe. W Polsce 
szczególnie słabo jest natomiast rozwinięty właśnie rynek kapitałów długotermi-
nowych. Szczególnie niska jest przy tym w Polsce stopa oszczędzania ludności 
(gospodarstw domowych), kształtująca się w bieżącym stuleciu na poziomie 
2,5-6% dyspozycyjnych dochodów brutto i w obecnej dekadzie oscylująca blisko 
dolnej granicy przedziału (Mały Rocznik... 2015, s.144).

Niska stopa akumulacji wewnętrznej i fi nansowanie znacznej części inwe-
stycji kapitałem zagranicznym prowadzi do ujemnej międzynarodowej pozycji 
inwestycyjnej netto (NIIP). W końcu III kwartału 2015 roku wyniosła ona -271,1 
mld euro i była równa ok. 65% PKB. Jeszcze na początku tego wieku NIIP – choć 
była także ujemna – wynosiła niecałe 60 mld euro, co stanowiło wtedy tylko ok. 
35 % PKB. W drugiej połowie 2005 roku przekroczyła 100 mld euro i następnie 
dalej rosła, stabilizując się na poziomie 260-270 mld euro w ostatnich trzech 
latach. Strukturę aktualnej IIP Polski przedstawia ono w tabeli 1. 

Z przedstawionych danych widać wyraźnie, iż w strukturze polskich ze-
wnętrznych zobowiązań największą, względną pozycją są zagraniczne inwestycje 
bezpośrednie, a drugą mają lokaty portfelowe. Są to więc inwestycje w instru-
menty długoterminowe i stanowią najbardziej dochodowe formy lokowania 
kapitału. Łącznie stanowią one aż 72% polskich pasywów. Te same pozycje, po 
stronie aktywów, stanowią zaledwie 38,2%. Największą pozycją po tej stronie 
polskiego IIP są natomiast ofi cjalne aktywa rezerwowe wynoszące aż 43,9% 
ogólnej ich kwoty. Te ostatnie przynoszą bardzo niskie dochody, gdyż muszą – 
z natury rzeczy – być trzymane w instrumentach możliwie najbardziej płynnych 
i cechujących się bardzo niskim ryzykiem. 

Z danych NBP wynika, że w III kwartale 2015 roku zadłużenie zagraniczne 
Polski wynosiło 305,8 mld euro czyli 64,1% wszystkich pasywów zagranicznych 

(Zadłużenie zagraniczne... 2016). Największa część tego zadłużenia przypadała 
na sektor rządowy (general government) – 122,7 mld euro (40%), a drugą co do 
wielkości pozycją było zadłużenie sektora bankowego (MIF). Wynosiło ono 54 
mld euro (17,7%).
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Tabela. 1. Struktura międzynarodowej pozycji Polski w końcu 2010 roku 
i w III kwartale 2015 roku (w mld EUR)

Wyszczególnienie koniec 2010 III kw. 2015

  kwota % kwota %

Pozycja netto -237,5   -271,1  

Aktywa 154,3 100 205,8 100

Inwestycje bezpośrednie 47,0 30,5 54,3 26,4

Inwestycje portfelowe 11,0 7,1 24,3 11,8

w tym        

papiery udziałowe 8,1 5,2 16,7 8,1

papiery dłużne 2,9 1,9 7,5 3,6

Instrumenty pochodne 2,8 1,8 4,9 2,4

Pozostałe inwestycje 23,5 16,5 32,0 15,6

w tym        

sektor rządowy 2,0 1,3 2,6 1,3

Banki 8,9 5,8 10,8 5,3

podmioty fi nansowe 1,7 1,1 3,4 1,6

podmioty niefi nasowe 10,9 7,1 15,2 7,4

Ofi cjalne rezerwy 70,0 45,4 90,4 43,9

Pasywa 391,8 100 477,0 100

Inwestycje bezpośrednie 176,8 45,1 205,8 43,1

Inwestycje portfelowe 98,6 25,2 138,0 28,9

w tym        

papiery udziałowe 24,9 6,4 32,6 6,8

papiery dłużne 73,6 18,8 105,4 22,1

Instrumenty pochodne 4,6 1,2 6,7 1,4

Pozostałe inwestycje 111,8 28,5 126,4 26,5

w tym        

sektor rządowy 12,1 3,1 20,2 4,2

Banki 50,5 12,9 52,4 11,0

podmioty fi nansowe 6,9 1,8 7,9 1,7

podmioty niefi nasowe 37,1 9,5 39,2 8,2

Źródło: Międzynarodowa pozycja inwestycyjna (2016); zaokrąglenia i przeliczenia własne.

Analizując poziom zadłużenia zagranicznego kraju zwraca się zazwyczaj 
uwagę na zadłużenie krótkoterminowe. W przypadku Polski nie było ono wy-
sokie. W III kwartale 2015 roku wynosiło ono 37,5 mld euro i stanowiło zale-
dwie 12,3% całego zadłużenia. Mniej więcej w jednej trzeciej były to rachunki, 
w jednej trzeciej depozyty zagraniczne w polskich bankach (12,9 mld euro) 
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i w jednej trzeciej udzielone polskim importerom kredyty handlowe (12,6 mld 
euro) a więc pozycje, które trzeba uznać za dość stabilne. 

Struktura międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (IIP) Polski jest typowa 
dla kraju rozwijającego się (Dorosz 2014, s. 200 i n.). W pasywach znacznie prze-
ważają inwestycje bezpośrednie, kredyty i pożyczki udzielone polskim fi liom 
przez organizacje macierzyste oraz długoterminowe lokaty, kredyty i pożyczki, 
zaś w aktywach dominują krótkoterminowe lokaty banku centralnego (ofi cjalne 
aktywa rezerwowe)2. W ostatnich latach aktywa rosły wprawdzie szybciej niż 
pasywa, dzięki czemu ujemna pozycja netto utrzymała się mniej więcej na tym 
samym poziomie, ale przyrost aktywów zagranicznych kraju był fi nansowany 
importem kapitału dłużniczego. W latach 2005-2015 zagraniczne aktywa Pol-
ski wzrosły trochę ponad 120 mld euro. W tym okresie transfery jednostronne 
z Unii Europejskiej (UE) do Polski wyniosły 80 mld euro, czyli sfi nansowały aż 
dwie trzecie przyrostu polskich zagranicznych aktywów, w tym cały przyrost 
ofi cjalnych aktywów rezerwowych. Od końca 1995 roku do końca 2015 roku 
te ostatnie wzrosły bowiem o 51 mld euro absorbując 64% pomocy, jaką UE 
udzieliła Polsce.  

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski ma oczywisty wpływ na bilans 
płatniczy kraju. Wyraża się to najdobitniej w dwóch pozycjach rachunku bieżą-
cego – obrotach handlowych i saldzie dochodów pierwotnych, ale oczywiście 
także odbija się na przepływach w rachunku fi nansowym. 

Tak więc, jeżeli chodzi o rachunek handlowy, to należy podkreślić, że w 2014 
roku 58% eksportu i 57,5% importu Polski przypadało na przedsiębiorstwa 
z kapitałem zagranicznym, przy czym 30% swojego eksportu kierowały one do 
organizacji macierzystych i 25% ich importu pochodziło także od „matek” (Mały 
Rocznik... 2015, s. 333; Działalność gospodarcza... 2015, s. 76). Eksport i import 
tych przedsiębiorstw był zrównoważony i nie przyczyniał się do powstania de-
fi cytu bilansu handlowego Polski, jaki wystąpił w tym roku. Powyższe dane 
dobitnie świadczą jednak jak wielką rolę zagraniczne inwestycje bezpośrednie 
(DIL) odgrywają obecnie w kształtowaniu międzynarodowej pozycji handlowej 
i płatniczej Polski.

Jest oczywiste, że zdecydowana większość przedsiębiorstw z zagranicznym 
kapitałem wypracowuje zyski. Są następnie transferowane za granicę lub rein-
westowane w kraju. W tym drugim przypadku rosną, zlokalizowane w Polsce, 
aktywa zagranicznych właścicieli, a w pierwszym – transfery znajdują odzwier-

2 Relacja międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto Polski do PKB jest bardzo podobna do tej, jaką 
mają inne kraje Europy centralnej należące do UE, jakkolwiek tylko dwa kraje – Bułgaria i Węgry 
mają wyższy ten wskaźnik, tj. powyżej 70%. Struktura przedmiotowa międzynarodowej pozycji 
inwestycyjnej Polski jest także bardzo zbliżona – szczególnie po stronie pasywów – do tej, jaką mają 
kraje tego regionu. Po stronie aktywów Polskę wyróżnia wyjątkowo duży udział ofi cjalnych rezerw 
walutowych. Jedynie Bułgaria ma większy ten udział. Por.: Międzynarodowa pozycja inwestycyjna 
Polski w 2014 roku (2015, s. 38 i 39) 
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ciedlenie w defi cycie rachunku dochodów pierwotnych i tym samym w defi cycie 
rachunku bieżącego bilansu płatniczego (CA). 

Dość powszechnie uważa się przy tym, że pewna część zysków jest prawdo-
podobnie ukrywana, na przykład w cenach zakupu i cenach sprzedaży towarów, 
jakie stanowią przedmiot obrotu z organizacjami macierzystymi. Unika więc 
statystycznej ewidencji, choć istnieją ustawowe ograniczenia i organizacyjne roz-
wiązania, mające zapobiegać wykorzystywaniu tzw. cen transferowych. Innym 
sposobem transferu zysków między zagranicznymi afi liacjami oraz organizacja-
mi macierzystymi są różnego rodzaju opłaty oraz kredyty i pożyczki, których te 
ostatnie udzielają tym pierwszym. W 2015 roku instrumenty dłużne stanowi-
ły 36% wartości zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce. Nota bene 
w przypadku polskich zagranicznych inwestycji udział instrumentów dłużnych 
był nawet jeszcze wyższy – przekraczał bowiem 54%, choć kwoty były oczywiście 
znacznie niższe niż w pierwszym przypadku (por. tabela 1).

Drugą pozycją rachunku bieżącego, na jaką międzynarodowa pozycja in-
westycyjna (IIP) wywiera istotny – a nawet można powiedzieć – determinujący 
wpływ, jest rachunek dochodów pierwotnych. Rejestrowane są w nim, obok 
przekazywanych do kraju dochodów osób krótkoterminowo zatrudnionych 
za granicą, strumienie pieniężne indukowane właśnie przez IIP. Chodzi w tym 
przypadku o zapadające odsetki oraz transferowane (wypłacane dywidendy) 
i zyski zatrzymywane w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez zagranicz-
ny kapitał. W przypadku Polski są to znaczące kwoty ze względu na wielkość 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich i zagranicznego zadłużenia. W 2014 
roku rozchody w rachunku pierwotnym wyniosły 24,6 mld euro a po trzech 
kwartałach 2015 roku – 18,2 mld euro i można przyjąć, że w całym roku będzie 
niewiele niższa niż w roku poprzednim – że przekroczy 23 mld euro (Statystyka 
bilansu... 2016). 

Nie całe rozchody rachunku pierwotnego kierują się na zewnątrz gospodar-
ki. Część zysków jest reinwestowana na miejscu, powiększając pulę inwestycji 
krajowych i w konsekwencji także wielkość zagranicznych inwestycji bezpośred-
nich. Dla przykładu można podać, że w przypadku Polski, w trzecim kwartale 
2015 roku zagraniczni właściciele inwestycji bezpośrednich uzyskali przycho-
dy w wysokości 15,4 mld zł (3,6 mld euro), z czego reinwestowano 7,1 mld zł 
(46,1%), wypłacono w postaci dywidend 6 mld zł (39%) i w postaci odsetek 2,3 
mld zł (14,9%). Zagraniczni właściciele inwestycji portfelowych uzyskali przy-
chody w wysokości 6 mld zł, a pozostali 1,7 mld zł (Bilans płatniczy... 2016, s. 3). 
Na podstawie danych za lata 2013 i 2014 można stwierdzić, że ukształtował się 
pewien standard rozdziału dochodów z zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
odbiegający trochę od powyższego przykładu – zagraniczni właściciele reinwe-
stowali od 26-35% osiąganych przychodów. Resztę transferowali na zewnątrz 
kraju w postaci dywidend (58-48%) i odsetek (16-17%) (Bilans płatniczy... 2016, 
s. 53). 
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Strukturalny niedobór środków dewizowych kraju, wyrażający się m.in. 
w defi cycie rachunku obrotów bieżących, potrzebach sektora rządowego, sek-
tora przedsiębiorstw fi nansowych i niefi nansowych na kapitał długoterminowy 
w tym na fi nansowanie eksportu kapitału, wywołują strukturalne zapotrzebo-
wanie na import kapitału pożyczkowego zza granicy. 

W bilansie płatniczym odzwierciedla się to w zwiększeniu odpowiednich 
pasywnych pozycji. 

Tabela 2. Bilans płatniczy Polski w latach 2014 i 2015 (w mld EUR)
 Wyszczególnienie 2014 2015*

R-k bieżący -8,3 -0,7

Towary: saldo -3,3 2,6

Usługi: saldo 8,6 9,9

Dochody pierwotne: saldo -13,2 -12,3

Dochody wtórne: saldo -0,4 -0,9

R-k kapitałowy: saldo 10,0 7,0

R-k fi nansowy: saldo -3,2 3,2

Inwestycje bezpośrednie 

Aktywa 4,6 0,1

Pasywa 12,8 6,5

Inwestycje portfelowe   

Aktywa 4,2 6,6

Pasywa 2,7 1,9

Pozostałe inwestycje  

Aktywa 3,1 2,1

Pasywa 0,1 -2,8

Instrumenty pochodne 0,0 -0,8

Ofi cjalne aktywa rezerwowe 0,5 1,0

Saldo błędów i opuszczeń -5,0 -3,0

* Dane wstępne.

Źródło: dane NBP.

W tabeli 2 nie jest to dostatecznie widoczne, gdyż zawiera ona tylko za-
gregowane dane i salda odpowiednich pozycji. Niemniej, dla ilustracji można 
podać, że w obu opisywanych latach do Polski napływał kapitał pożyczkowy, 
choć w bardzo różnej skali: w 2014 roku – 5,5 mld euro, w 2015 roku – 1,2 mld 
euro. Odpowiednio w tych latach zwiększyły się polskie pasywa dłużne. Trzeba 
przy tym dodać, że zapotrzebowanie na kapitał dłużny bardzo ograniczała po-
moc fi nansowa UE, odzwierciedlająca się w dużym dodatnim saldzie rachunku 
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kapitałowego. Z kolei, w 2015 roku wystąpił dodatkowy czynnik zmniejszający 
zapotrzebowanie gospodarki na pożyczki i kredyty zagraniczne. Było nim ra-
dykalne zmniejszenie się defi cytu rachunku bieżącego – z ponad 8 mld euro do 
0,7 euro. 

Zagrożenia  
Zagraniczne zobowiązania dłużne należy „obsługiwać”, tj. spłacać raty kre-

dytowe i płacić na bieżąco odsetki, zaś w przypadku zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich dać ich właścicielom prawo do transferowania za granicę zysków 
i ewentualnych przychodów ze sprzedaży części lub całości inwestycji. Wszystko 
to stanowi obciążenie dla gospodarki. Powstaje więc pytanie, jak wyznaczyć 
maksymalny poziom zadłużenia zagranicznego lub – ujmując rzecz trochę ina-
czej – jak duże obciążenie kosztami obsługi zadłużenia może znieść gospo-
darka narodowa w długim okresie? Jest to wprawdzie pytanie, na które teorie 
ekonomiczne nie znalazły dotąd – jak się wydaje – przekonującej odpowiedzi, 
ale na które musi odpowiedzieć sobie, choćby intuicyjnie, centralny ośrodek 
odpowiedzialny za politykę gospodarczą kraju. W procesie kształtowania się 
pozycji dłużniczej kraju wyróżnia się przy tym trzy fazy – wzrostu zadłużenia, 
jego stabilizacji i następnie zmniejszenia. Przekroczenie pewnego, przyjmijmy 
„optymalnego” w danym okresie, poziomu zadłużenia zewnętrznego, tj. zbytnie 
wydłużenie okresu zadłużania się, może – jak wskazują liczne międzynarodowe 
doświadczenia – okazać się groźne dla kraju, prowadząc do zewnętrznego kryzy-
su płatniczego, następnie kryzysu gospodarczego a w końcu także społecznego 
i politycznego3. Określenie „optymalnego” poziomu zadłużenia zewnętrznego 
jest jeszcze o tyle trudne, że wpływają na ten poziom nie tylko czynniki we-
wnętrzne, ale i zewnętrzne, a bodźce (szoki) zaburzające sytuację mogą pojawić 
się nie tylko w sferze ekonomicznej, ale także w sferze socjalnej i politycznej. 
Pojawia się więc drugie, istotne z punktu widzenia polityki gospodarczej, pytanie 
– czy osiągnięcie przez gospodarkę znacznego – przyjmując porównania mię-
dzynarodowe – poziomu zadłużenia zagranicznego może wywołać perturbacje 
i w jakich warunkach wewnętrznych i zewnętrznych mogą one wystąpić? To 
drugie pytanie jest nawet bardziej istotne z punktu widzenia polityka gospo-
darczego. W końcu, jeżeli wystąpią perturbacje związane z zewnętrzną sytuacją 
płatniczą (tzw. kryzys płatniczy; kryzys bilansu płatniczego), wtedy wstrząsom 

3 Próba powiązania wielkości rozchodów z tytułu obsługi międzynarodowej pozycji płatniczej występuje 
m.in. w artykule autora pt. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski i wynikające z niej zagro-
żenia dla rozwoju gospodarczego (Dorosz 2013, s. 190 i n.). Ponadto, od czasu globalnego kryzysu 
fi nansowego z lat 2008-2010, MFW stara się ustalać potencjalne limity dla krajów rozwijających się, 
które korzystają z pomocy fi nansowej tej instytucji – por.: IMF Staff Guidance Note on Debt Limits 
in Fund-Supported Programs (2009). 
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(szokom) podlegać będzie cała gospodarka. Jeżeli szoki te będą odpowiednio 
silne, sytuacja społeczna i polityczna kraju ulegnie destabilizacji, co – na zasa-
dzie sprzężenia zwrotnego – zaostrzy kryzys płatniczy i gospodarczy. 

Wypada w tym miejscu zastanowić się więc, jakie czynniki mogą wywołać 
kryzys płatniczy i w jaki sposób IIP może wpływać na jego przebieg. Czynniki 
te dzieli się zwykle na zewnętrzne (egzogeniczne) i wewnętrzne (endogeniczne) 
oraz na takie, które stanowią bezpośrednią oraz bazową przyczynę kryzysu. 
Przyjmując, że gospodarka danego kraju jest mocno związana z gospodarką 
światową lub przynajmniej z gospodarką regionu, do którego należy, poprzez 
stosunki handlowe (wysoki udział handlu zagranicznego w PKB) i fi nansowe 
(wysoka relacja NIIP i IIP do PKB), wszelkie istotne zmiany w sytuacji makro-
ekonomicznej,które zachodzą w otoczeniu, mogą wywołać kryzys płatniczy 
i dalsze jego konsekwencje. Taka istotna zmiana zewnętrznej sytuacji może 
przybrać postać np.: 
– gwałtownego spadku popytu (PKB) w krajach, do których kierowana jest 

podstawowa część eksportu; 
– nagłego, silnego wzrostu cen podstawowych surowców energetycznych lub 

zahamowania ich dostaw lub innych produktów szczególnie ważnych dla 
danej gospodarki narodowej;

– nagłego, silnego wzrostu poziomu stóp procentowych na międzynarodo-
wych rynkach fi nansowych. 
Wszystkie te czynniki, występując zarówno osobno, jak i w zespołowo, 

prowadziłyby do istotnego pogorszenia się bieżącej sytuacji płatniczej kraju, 
co – naturalną koleją rzeczy – zmusiłoby zagranicznych inwestorów najpierw 
do ograniczenia plasowania w nim inwestycji bezpośrednich oraz udzielania 
kredytów i pożyczek, a następnie, w miarę pogarszania się sytuacji – do wyco-
fywania (repatriacji) kapitału. Ograniczenie, całkowite zahamowanie dopływu 
kapitału prywatnego lub wręcz jego odpływ wzmagałoby kryzys płatniczy, za-
ostrzając jego skutki i wywołując kolejną fazę kontrakcji. Inaczej to ujmując, 
można powiedzieć, że w okresie kryzysu płatniczego działa „mechanizm spi-
ralnego zazębiania się negatywnych efektów”, pogłębiający go i ciągnący całą 
gospodarkę w kierunku recesji (kryzysu gospodarczego). Ważnym elementem 
tego mechanizmu są „panikarskie” emocje, którym dość łatwo ulegają niektórzy 
krajowi i zagraniczni uczestnicy procesów gospodarczych. 

W czasie kryzysu płatniczego pojawiają się jednak także automatyczne dwa 
ważne czynniki, które łagodzą jego skutki. Jest nim przede wszystkim spadek 
kursu waluty kraju przeżywającego zaburzenia płatnicze w stosunkach z zagra-
nicą. Istotna deprecjacja kursu waluty krajowej może bowiem pobudzić eksport 
i ograniczyć wydatki dewizowe, ale efekty tego typu są zawsze rozciągnięte 
w czasie i mogą okazać się niedostateczne, aby kryzys wyeliminować lub go 
znacznie złagodzić. Z kolei, użycie ofi cjalnych rezerw dewizowych dla pod-
trzymania kursu walutowego, tj. przeciwdziałania jego nadmiernej i szybkiej 



45Zadłużenie zewnętrzne Polski i koszty jego obsługi: determinanty, zagrożenia, perspektywy

deprecjacji, powoduje kontrakcję monetarną – ograniczenie podaży pieniądza 
w gospodarce. Prowadzi ona do zmniejszenia wewnętrznego, globalnego popytu, 
co z kolei ogranicza zapotrzebowanie na import towarów i usług, przyczyniając 
się tym samym do poprawy sytuacji bilansu obrotów bieżących (CA) czyli do 
pewnego złagodzenia skutków kryzysu płatniczego.  

Kryzys płatniczy może zostać także sprowokowany przez czynniki we-
wnętrzne. Mogą one wystąpić zarówno w gospodarce, jak i  jej nadbudowie 
społeczno-politycznej. Do pierwszej grupy należy zaliczyć przede wszystkim 
recesję, wyrażającą się dużym, okresowym spadkiem PKB lub długotrwałym 
zahamowaniem jego wzrostu. Wystąpienie takiej sytuacji może być z kolei spro-
wokowane przez wiele różnych czynników bezpośrednich, co zostało szeroko 
opisane w literaturze ekonomicznej4. W tym miejscu można wspomnieć tylko 
o tym, że recesja może zostać wywołana sekwencją istotnych błędów w polityce 
gospodarczej. Błędy te wprawdzie nie od razu, ale po pewnym czasie, mogą do-
prowadzić do dużych kłopotów, jeżeli dopuści się do kumulowania ich skutków. 
Przyniosą one bowiem w końcu znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej kra-
ju, co zawsze wpływa na sytuację społeczną, a ta na sytuację polityczną. Z kolei 
istotna zmiana sytuacji politycznej, na przykład dojście do władzy ugrupowań 
radykalnych, stać się może podstawą do przewartościowania stosunku zagra-
nicznych inwestorów do ich zaangażowania fi nansowego w tym kraju. Zmiana 
polityczna może bowiem prowadzić do istotnych modyfi kacji zasad systemu 
gospodarczego i założeń polityki gospodarczej, co diametralnie zmodyfi kuje 
warunki prowadzenia w nim biznesu.

Zmiany polityczne w kraju dłużniczym są więc naturalną koleją rzeczy 
z uwagą obserwowane i analizowane przez zagranicznych inwestorów, którzy 
– lokując kapitał poza swoim krajem ojczystym – ponoszą dodatkowe „ryzyko 
polityczne”, które ma być rekompensowane wyższą rentownością niż w kraju 
pochodzenia. Przy ocenie stopnia ryzyka, które ponoszą w odniesieniu do zagra-
nicznych gospodarek i wybranych, działających tam, podmiotów gospodarczych 
pomagają zagranicznym inwestorom ratingi różnych agencji analitycznych przy 
czym do najważniejszych z nich zalicza się Standard&Poor’s, Fintch i Moody’s. 
Inwestorzy zagraniczni wpisują ryzyko polityczne w koszty swoich zagranicz-
nych przedsięwzięć. Jeżeli oceniają, iż ono wzrasta, to dość szybko podejmują 
odpowiednie decyzje, które mają je ograniczyć lub wręcz wyeliminować. W ta-
kim przypadku najlepszym sposobem jest często – jeżeli jest to możliwe – szybka 
repatriacja całości lub części inwestycji. 

4  Ch. Kindleberger i R.Z. Alibar rozróżniają czynniki bazowe (causa remota) i bezpośrednie (causa 
proxima). Do pierwszej grupy zaliczają kumulującą się nierównowagę w gospodarce lub w jakimś 
jej istotnym sektorze. W końcu narastająca nierównowaga sektorowa powoduje, że pewne podmioty 
przestają wywiązywać się ze swoich obowiązków płatniczych, co staje się bezpośrednim powodem 
kryzysu (Dorosz 2014b, s. 207 i n.) 



46 Andrzej Dorosz

Duża kwota zobowiązań (DL i DIL) w międzynarodowej pozycji inwesty-
cyjnej kraju, w tym duża względna kwota netto (NIIP/GNP) stanowi swoisty 
„potencjał perturbacji”, który może zostać uruchomiony (pobudzony) przez 
jakiś zewnętrzny bądź wewnętrzny czynnik (szok). Jeżeli wystąpi tego typu 
okoliczność, bardzo szybko w sferze płatności zagranicznych uruchamiane są 
zjawiska, które zilustrowano na schemacie 2, a które powodują na rynku wa-
lutowym znaczne ograniczenie – z jednaj strony – podaży dewiz, a z drugiej 
jednoczesne, istotne zwiększenie popytu na nie. Tak więc zaburzenia sytuacji 
płatniczej kraju wyrażą się przede wszystkim w:
– zahamowaniu lub znacznym ograniczeniu dopływu nowego kapitału 

prywatnego zarówno pożyczkowego (MD), jak i zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich (DIL);

– opóźnieniach w płatnościach za eksport (time lag) i innych należności oraz 
przyśpieszeniach (time advance) płatności za import i innych zobowiązań;

–  zwiększeniu repatriacji bieżących zysków w przypadku DIL i opóźnieniu 
ich ściągania do kraju w przypadku DIA;

– odpływie zagranicznego kapitału portfelowego i zwiększeniu się odpływu 
krajowego kapitału portfelowego;

– zmniejszeniu się zagranicznych depozytów w krajowych bankach i zwięk-
szeniu się zagranicznych lokat bankowych krajowców zarówno indywidu-
alnych, jak i instytucjonalnych;

– częściowej lub całkowitej repatriacji inwestycji bezpośrednich. 

Schemat 2. Wpływ wywierany przez szoki na międzynarodową pozycję 
płatniczą kraju, ze względu na jego międzynarodową pozycję inwestycyjną  

Szok wewnętrzny
lub

szok zewnętrzny

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna (IIP)

Spadek kursu waluty krajowej

Spadek poziomu oficjalnych aktywów rezerwowych

Pasywa
1. Opóźnienia wpływów eksportowych i innych
2. Zwiększenie transferów zysków 

i ograniczenie re inwestycji
3. Wycofanie części lokat Portfelowych
4. Zahamowanie importu nowego prywatnego 

kapitału w postaci DIL i pożyczek lub kredytów
5. Wycofanie prywatnych depozytów 

z krajowych banków 

Aktywa
1. Przyspieszenie wypłat importowych i innych
2. Opóźnienie transferów zysków i zwiększenie 

reinwestycji
3. Wzrost lokat portfelowych
4. Zwiększenie eksportu kapitału prywatnego 

w postaci DIAi pożyczek lub kredytów
5. Zwiększenie prywatnych depozytów w 

zagranicznych

Źródło: dane NBP.
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Ponieważ skalę powyższych transferów płatniczych między krajem a za-
granicą można ocenić dopiero po pewnym czasie, tzn. wtedy, gdy zostaną opu-
blikowane przynajmniej wstępne statystyki bilansu płatniczego, należy śledzić 
zmiany poziomu kursu waluty kraju dłużniczego w stosunku do głównych walut 
międzynarodowych (USD, EUR, GBP i SFR), albowiem pierwszą oznaką kryzy-
su płatniczego jest zazwyczaj nagły spadek (deprecjacja) kursu waluty krajowej 
właśnie ze względu na gwałtowny wzrost popytu na dewizy i spadek ich podaży. 
Obniża się wtedy także dość szybko poziom operacyjnych rezerw walutowych 
w bankach komercyjnych. Następnie zwykle zmniejszają się ofi cjalne aktywa 
rezerwowe, jeżeli władze monetarne zdecydują się na interwencję na rynku 
walutowym, a zwykle czynią to przynajmniej na początku kryzysu. Jeżeli spadek 
kursu waluty pogłębia się, a ofi cjalne rezerwy spadają, to oznacza, że sytuacja 
płatnicza pogarsza się. Jeżeli natomiast nastąpi stabilizacja kursu waluty i zosta-
nie zahamowany spadek ofi cjalnych rezerw, wówczas można przyjąć, że sytuacja 
płatnicza kraju uległa stabilizacji. Nie oznacza to jednak, iż nie będzie nawrotu 
kryzysu płatniczego, o ile nie zostaną wyeliminowane podstawowe czynniki 
bulwersujące sytuację gospodarczą, społeczną lub polityczną. 

Drugim symptomem kryzysu płatniczego jest bezwzględny wzrost kosz-
tów kredytów i pożyczek (kosztów oprocentowania) zaciąganych za granicą 
oraz podniesienie się ceny CDS (credit default swaps) dla kraju. Oznakom tym 
towarzyszy zazwyczaj obniżka ratingu kraju dokonana przez jedną lub więcej 
z trzech wymienionych wyżej agencji analitycznych. 

Niezbyt dramatyczny, kontrolowany przez bank centralny, spadek kursu 
waluty krajowej uruchamia automatycznie także pewne mechanizmy łagodzące 
kryzys płatniczy. Pobudza bowiem eksport dóbr i usług oraz zmniejsz wydatki 
dewizowe. Poprawia tym samym CA bilansu płatniczego. Spadek kursu, jeżeli 
oceny perspektyw gospodarki nie obniżą się nadmiernie, może także pobudzić 
zagraniczne inwestycje bezpośrednie i niektóre portfelowe, gdyż krajowe aktywa 
stają się po prostu tańsze, a więc bardziej atrakcyjne dla zagranicy (co oznacza, 
że np., dług jest wyżej oprocentowany). Jeżeli władze monetarne zdecydują się 
przy tym na podtrzymanie kursu, zapobiegając jego nadmiernej deprecjacji 
przez interwencje dewizowe i podniesienie poziomu stóp procentowych na kra-
jowym rynku fi nansowym, wówczas wystąpi, z jednej strony spadek ofi cjalnych 
aktywów rezerwowych, powodując kontrakcję monetarną, a z drugiej – zmniej-
szenie zapotrzebowania na kredyty, co zwykle prowadzi do ograniczenia popy-
tu krajowego a tym samym, w konsekwencji do pewnej poprawy zewnętrznej 
pozycji handlowej i fi nansowej kraju. Są to jednak efekty, których zaistnienie 
wymaga czasu, zaś panikarskie reakcje zagranicznych i krajowych podmiotów 
mogą w międzyczasie całkowicie je zneutralizować.
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Zagrożenia pozycji płatniczej Polski na przełomie lat 
2015-2016

Zmiany polityczne po jesiennych wyborach w 2015 roku, oraz rozpoczęcie 
wdrażania nowych elementów w polityce gospodarczej (500 zł na dziecko, przy-
wrócenie poprzedniego wieku emerytalnego, darmowe niektóre lekarstwa dla 
starszych osób, nowy podatek od banków oraz sklepów sieciowych, uszczelnie-
nie systemu podatkowego, ewentualne obciążenie banków kosztami rozwiązania 
problemu dewizowych kredytów hipotecznych itp.) spowodowały, że zmieniono 
oceny odnoszące się do krótkookresowych perspektyw polskiej gospodarki. 

Uważa się, że realizacja obietnic przedwyborczych może bowiem, jeszcze 
w 2016 roku a z dużym prawdopodobieństwem w 2017 roku, doprowadzić do 
znacznego pogłębienia defi cytu budżetowego (Wernik 2016, s. B10) oraz za-
grozić stabilności sektora fi nansowego, w tym szczególnie sektora bankowego. 
Zakładano wprawdzie, że nowe wydatki zostaną pokryte zwiększonymi docho-
dami budżetowymi, ale projektowane posunięcia w tym zakresie mogą okazać 
się nie dość wydajne lub przynieść efekty z dużym opóźnieniem. 

Wzrost niepewności bardzo szybko odbił się na sytuacji płatniczej kraju. 
Wyraziło się to przede wszystkim w deprecjacji kursu złotego do euro – z pozio-
mu 4,13-4,22, na jakim utrzymywał się przez pierwszą połowę 2015 roku, do 4,3-
4,39 w drugiej połowie i w styczniu-lutym 2016 roku (Informacja wstępna 2015a; 
2015b, s.2). W grudniu 2015 roku dość znacznie obniżyły się ofi cjalne aktywa 
rezerwowe NBP. Były one niższe o 5,8 mld euro (6,3%) niż w końcu listopada 
tego roku. Oznacza to, że gdyby nie interwencyjne, „uspokajające” transakcje 
banku centralnego spadek kursu byłby jeszcze większy i mógłby wprowadzić 
pogorszenie sytuacji płatniczej w „spiralę” kryzysu. 

Pod koniec 2015 roku i na początku następnego roku wystąpiły także inne, 
wstępne oznaki potencjalnego kryzysu płatniczego. Zanotowano wzrost kosztów 
pożyczek (kosztów oprocentowania) zaciąganych przez Skarb Państwa. W przy-
padku 10-letnich pożyczek obligacyjnych, od końca 2014 roku stopa procentowa 
podniosła się o ponad 100 p.b. z 2,1% do 3,15% (Statystyka bilansu... 2016). 
W przypadku obligacji o krótszym terminie wykupu, skala podwyżek stopy była 
podobna. Wprawdzie na początku 2016 roku nastąpiła pewna poprawa sytuacji, 
wzrosły bowiem ceny papierów skarbowych, a tym samym obniżyły się koszty 
pożyczek długoterminowych, niemniej podwyżka oprocentowania była pewnie 
jednym z powodów wznowienia w styczniu przez Ministerstwo Finansów fi nan-
sowania długu przez emisję bonów skarbowych, a więc instrumentów krótszych 
i „tańszych” niż obligacje. Pozwoli to trochę obniżyć wydatki na fi nansowanie 
defi cytu budżetowego i refi nansowanie starego zadłużenia. W 2016 roku po-
trzeby fi nansowe Skarbu Państwa związane z refi nansowaniem zapadających 
zobowiązań i defi cytem budżetu kształtują się na poziomie ok. 150 mld zł, z tego 
emisją bonów skarbowych zostanie – jak zakładano – sfi nansowane ok. 8 mld zł 
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(Ustawa budżetowa na rok 2016..., zał. 5). Jeżeli wzrost kosztów fi nansowych 
wyniesie 60-70 p.b., wydatki na obsługę długów powiększą się w 2016 roku 
o 425-500 mln zł, a w 2017 roku o 850-1000 mln zł. 

Mimo wzrostu rentowności polskich obligacji rządowych zagraniczni inwe-
storzy lekko „skracali” swoje pozycje w czwartym kwartale 2015 roku Podobna 
sytuacja miała miejsce także w styczniu i lutym 2016 roku Ich zaangażowanie 
w polskie obligacje skarbowe zmniejszyło się wtedy o ok. 5 mld euro. Jednak, 
jak pisze „Rzeczpospolita”, nie oznacza to „spadku zaufania do polskiego rynku”, 
gdyż „w lutym sprzedawali oni głównie krótkoterminowe obligacje, zapadające 
w latach 2017-2018. Jednocześnie dokupywali obligacje o dłuższych termi-
nach zapadalności” (Siemionczyk 2016, s. B3), a faktem jest „skrócenie” pozycji 
(zmniejszenie zaangażowania). Natomiast kupowanie papierów o dłuższym 
terminie wykupu może być oznaką krótkookresowej spekulacji, opartej na za-
łożeniu przejściowej poprawie sytuacji na rynku fi nansowym w Polsce. 

Ponieważ prawie 60% długu Skarbu Państwa jest w posiadaniu nierezyden-
tów, pogorszenie się ocen perspektywy polskiej gospodarki wyraziło się także 
w wyższej cenie CDS (credit default swaps). W drugiej połowie 2015 roku ich 
cena podniosła się o 30-40%. Na początku 2016 roku sytuacja ustabilizowała się 
i w połowie marca wynosiła 60 p.b. dla dziesięcioprocentowego ryzyka straty. 
Trzeba jednak przyznać, że w porównaniu z wieloma innymi krajami CDS dla 
Polski ciągle nie były zbyt drogie. Prawdopodobieństwo utraty płynności przez 
polski Skarb Państwa było bowiem w tym czasie dalej oceniane jako niskie. Od-
powiedni wskaźnik dla Polski wynosił 1,4 i był zbliżony do wskaźnika dla Litwy 
(1,3) i Estonii (1,1). Był jednak znacznie niższy niż dla Węgier (2,4) i Bułgarii 
(2,5). W tym regionie Europy, do którego należy Polska, tylko Czechy miały 
ten wskaźnik dużo niższy (0,7) i kształtował się on mniej więcej na poziomie 
brytyjskiego – 0,6. 

Wszystkie te zmiany spowodowały, że w styczniu 2016 roku jedna z najważ-
niejszych agencji ratingowych Standard&Poor’s obniżyła trochę swoją ocenę 
(rating) dla Polski z BBB+ na BBB. Pozostałe dwie wiodące agencje – Moody’s 
oraz Fitch – nie zmieniły jednak swoich ocen. 

Perspektywy rozwoju sytuacji płatniczej Polski w 2017 roku
W drugiej połowie 2015 roku i na początku 2016 roku wystąpiły w Polsce 

zjawiska, które znamionują możliwość powstania kryzysu płatniczego, a więc 
zanotowano kilkuprocentowy spadek kursu walutowego, obniżył się poziomu 
ofi cjalnych aktywów rezerwowych, wzrosły koszty pożyczek rządowych oraz 
ceny CDF, a także Standard&Poor’s obniżyła rating Polski. Wszystkie te zjawiska 
nie tylko nie rozwinęły się jednak dalej, ale w lutym i marcu 2016 roku uległy 
wręcz osłabieniu. Tak więc kurs złotego lekko wzmocnił się, trochę wzrosły ceny 
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polskich papierów skarbowych (czyli obniżyło się ich oprocentowanie), lekko 
spadła cena CDS dla Polski a pozostałe ważne agencje ratingowe nie poszły 
w ślad za pierwszą. 

Powyższe nie oznacza jednak, że możliwość kryzysu płatniczego została 
całkowicie zażegnana. Pewne pogorszenie międzynarodowej pozycji płatniczej, 
na przełomie lat 2015-2016 świadczy bowiem o tym, jak szybko międzynarodo-
wi inwestorzy reagują na zmianę sytuacji i że bacznie śledzą jej dalszy rozwój. 
Duże zobowiązania (pasywa w międzynarodowej pozycji inwestycyjnej – DL), 
które w ostatnich dwóch dekadach Polska podjęła – fi nansując swój rozwój – 
w stosunku do zagranicy z tytułu inwestycji bezpośrednich oraz zaciągniętych 
kredytów i pożyczek, stanowią swoistą „bazę fi nansową”, na podstawie której 
może narodzić kryzys płatniczy ze względu na skłonność zagranicznych i kra-
jowych inwestorów do kształtowania strumieni płatniczych z zagranicą bazując 
na przewidywanym kształtowaniu się kursów i rozwoju wewnętrznej sytuacji 
gospodarczej. Czynnikiem, który może wywołać kryzys jest – jak wspomniano 
wyżej – wewnętrzna polityka gospodarcza. Jeżeli będzie prowadzona nieostroż-
nie, a jej błędy będą się kumulować, może stać się zarzewiem kryzysu. Błędy 
w polityce gospodarczej, prowadząc do istotnego pogorszenia defi cytu budże-
towego, a ściśle rzecz biorąc – istotnego pogorszenia defi cytu sektora fi nansów 
publicznych, stanowią zazwyczaj wewnętrzny powód zewnętrznego kryzysu 
płatniczego. Doświadczenia innych krajów, które przeszły przez kryzysy płatni-
cze, nie pozwalają wprawdzie na wskazanie konkretnej skali defi cytu fi nansów 
publicznych, ani poziomu zadłużenia publicznego, przy których może wystąpić 
kryzys. Niemniej, jak próbowano wykazać, duże pasywa zagraniczne kraju przy 
pełnej swobodzie transferu kapitału, mogą bardzo ułatwić wystąpienie kryzysu.

W przypadku, gdyby wystąpiły istotne, kumulujące się błędy w polityce 
gospodarczej, powstaje realne zagrożenie wystąpienia zewnętrznego kryzysu 
płatniczego. Mając na względzie „efekt opóźnienia” skutków, który występuje 
przy istotnych modyfi kacjach polityki gospodarczej, można oczekiwać, że taki 
kryzys mógłby wystąpić najwcześniej na przełomie lat 2016 i 2017 w zależności 
od intensywności i charakteru zmian, wprowadzanych w polityce gospodarczej. 
Jeżeli nie zostaną jednak popełnione błędy bulwersujące „potencjał zagrożeń”, to 
kryzys płatniczy oczywiście nie wystąpi w najbliższym okresie, a przynajmniej 
nie spowodują go szoki wewnętrzne. Wydaje się jednak, że ze względu na duże 
zagraniczne pasywa wyczerpał się już potencjał fi nansowania rozwoju impor-
tem zagranicznych prywatnych oszczędności i polska gospodarka musi zacząć 
wypracowywać więcej własnej akumulacji, jeżeli chce rozwijać się w tempie, 
który umożliwiałby jej zwieranie się luki w PKB per capita w stosunku do krajów 
wysoko rozwiniętych.  
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Summary

In the last decades, Poland has been developing quite quickly, inter alia, 
owing to import of capital in the form of direct investments and loans drawn 
in international fi nancial markets. In result, it has become a debtor nation with 
relatively high external liabilities and with a relatively big negative international 
net position. Th is is a considerable limitation for the country’s economic 
policy as big foreign accounts payable (liabilities) are a peculiar ‘fi nancial base’ 
based on which - in certain circumstances - there may be evolved a balance of 
payments crisis in relationships with foreign countries. In his article, the author 
analysed the impact which may theoretically be exerted by individual items of 
the international investment position on the country’s payment situation. He 
also presented the payment situation, which took place in Poland in the second 
half of 2015, aft er the presidential and parliamentary elections, in connection 
with the announced changes in the economic policy. A few characteristic 
symptoms (a signifi cant decline of the zloty exchange rate, offi  cial reserve 
level reduction, growth of costs of foreign loans or downgrade) indicated that 
as perceived by foreign investors Poland was then on the carpet and, if next 
there occurred cumulative signifi cant errors in the economic policy, it would 
have been endangered by the balance of payments crisis. Th erefore, however, 
the balance of payments crisis is not unavoidable, nevertheless it seems that 
Poland has already exhausted its potential to fi nance the development with 
foreign investments and loans, and it should increase its rate of saving if it 
wants to retain the high dynamics of GDP growth. 

Key words: Poland’s external debt, investment position, payment situation.
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