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Pozycja płatnicza i międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski 
w 2013 i na początku 2014 roku

Streszczenie

W 2013 r., jak we wszystkich latach obecnej dekady, sytuacja płatnicza Polski była stabil-
na mimo strukturalnego deficytu obrotów bieżących. W poprzednich latach wiązało się to przede 
wszystkim z dużym napływem kapitału zagranicznego w postaci inwestycji bezpośrednich i port-
felowych. W 2013 r. sytuacja zmieniła się znacznie. Deficyt bilansu handlowego przekształcił 
się w sporą nadwyżkę, co obniżyło ujemne saldo rachunku bieżącego. Ponieważ utrzymywało się 
duże dodatnie saldo rachunku kapitałowego (transfery z UE), znacznie większe od ujemnego salda 
rachunku bieżącego, po raz pierwszy od kilkunastu lat deficyt rachunku bieżącego nie musiał być 
finansowany dodatnim saldem rachunku finansowego, czyli napływem kapitału zagranicznego net-
to. Napływ ten znacznie zmniejszył się, co stanowi też nową, obok dodatniego salda handlowego, 
cechę polskiego bilansu płatniczego. W 2013 r. zwiększył się natomiast eksport polskiego kapitału, 
w tym także w obrotach nierejestrowanych, które – jak się wydaje - obejmuje ujemna pozycja 
„błędy i opuszczenia”. W przeciwieństwie do poprzednich lat, w 2013 r. nie wzrosły oficjalne 
aktywa rezerwowe NBP. W końcu 2012 r. wyniosły one prawie 82,6 mld euro, a w końcu 2013 
r. zmniejszyły się do 77,1 mld euro. Tendencje, które wystąpiły w strukturze bilansu płatniczego 
w 2013 r., utrzymały się w pierwszej połowie 2014 r. Czynnikiem stabilizującym pozycję płatniczą 
Polski był stosunkowo wysoki poziom oficjalnych aktywów rezerwowych i relatywnie niski po-
ziom zadłużenia krótkoterminowego, choć Polska ma w ogóle znaczącą ujemną międzynarodową 
pozycję inwestycyjną netto. W końcu 2013 r. wynosiła ona 258,6 mld euro. Płatności z tytułu ob-
sługi krajowych aktywów, będących własnością zagranicznych inwestorów (odsetki, dywidendy, 
renty), były w 2013 r. i w pierwszej połowie 2014 r. główną przyczyną dużego deficytu rachunku 
bieżącego Polski. 

Słowa kluczowe: kurs walutowy, bilans płatniczy, rachunek bieżący, rachunek kapitałowy, rachunek 
finansowy, oficjalne aktywa rezerwowe, międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto, aktywa i pa-
sywa zagraniczne, zadłużenie międzynarodowe, kraj dłużniczy.

Kody JEL: G01, G18, F21, F32

Pozycja płatnicza

Oficjalne aktywa rezerwowe

Jedną z najważniejszych wielkości, mających wpływ na bieżącą pozycję płatniczą kra-
ju, którego waluta nie pełni funkcji waluty międzynarodowej (international currency), jest 
poziom oficjalnych aktywów rezerwowych (official reserve assets). W literaturze często 
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nazywa się je także – w uproszczeniu – oficjalnymi rezerwami walutowymi (official fo-
reign exchange reserves). Rezerwy te liczy się zazwyczaj w dolarach (USD), euro (EUR),  
SDR-ach lub w walucie krajowej. 

W Polsce, w bieżącym stuleciu, z roku na rok, oficjalne aktywa rezerwowe rosły dość 
szybko. W końcu poprzedniego wieku wynosiły one bowiem 27,5 mld euro, a na ultimo 
2012 r. były aż trzykrotnie wyższe – osiągnęły poziom 82,6 mld euro. W połowie 2013 r., 
tendencja do wzrostu rezerw została jednak zahamowana i na koniec tego roku obniży-
ły się one do 77,1 mld euro. Spadek aktywów rezerwowych utrzymywał się w pierwszym 
półroczu 2014 r. Dotyczyło to głównie największego i najważniejszego komponentu tych 
rezerw – dewiz. Zmiany łącznej wartości rezerw są w pewnym stopniu konsekwencją zmian 
cen złota i papierów wartościowych oraz relacji kursowych. Według oceny NBP, w 2013 r. 
różnice kursowe i zmiany cen spowodowały obniżenie się rezerw o 1,3 mld euro (Bilans 
płatniczy… 2014). W tabeli 1 pokazano zmiany stanu oficjalnych aktywów rezerwowych 
odnotowanych w analizowanym okresie. 

Tabela 1
Stan oficjalnych aktywów rezerwowych w okresie od końca 2012 r. do czerwca 2014 r. 
(w mld EUR)  

Stan/Struktura/Rok 2012 2013 06.2014

Ogółem 82,6 77,1 74,7
w tym: dewizy 72,9 68,3 66,1

złoto 3,2 3,9 3,3

Uwaga: dane na koniec okresu. Poszczególne wielkości zaokrąglono. Dane nie sumują się do 100%, gdyż dla 
uproszczenia pominięto SDR, pozycję rezerwową w MFW oraz tzw. inne należności w walutach wymienialnych. 
Te pozostałe składniki stanowiły ok. 11-12% łącznej wielkości oficjalnych rezerw.
Żródło: dane NBP, http://www.nbp.pl [dostęp: lipiec 2014].

Mimo polskie oficjalne aktywa rezerwowe podniosły się do stosunkowo wysokiego po-
ziomu, niestabilność zewnętrznej sytuacji, do której doprowadził globalny kryzys finan-
sowy (GKF), spowodowała, że władze monetarne (NBP w porozumieniu z MF) postano-
wiły jeszcze w 2009 r. zwrócić się do MFW o ustanowienie na rok tzw. Elastycznej Linii 
Kredytowej – ELK (Flexible Credit Line) na kwotę 30 mld dolarów (ok. 27,3 mld euro). 
Linię tę następnie kilkakrotnie odnawiano zwiększając trochę jej kwotę – do ok. 30 mld 
euro i wydłużając - do dwóch lat – okres jej ważności. Zdaniem polskich władz i ekspertów 
MFW, utrzymywanie takiej linii kredytowej ma charakter „ostrożnościowy” (precautionary), 
gdyż mimo stosunkowo dobrej wewnętrznej gospodarczej i finansowej kraju w dalszym cią-
gu istnieją znaczne zagrożenia zewnętrzne wynikające z przeciągających się konsekwencji 
GKF (IMF Press Release 2014). 
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Sytuacja w bilansie płatniczym 

W 2013 r. nastąpiły istotne zmiany w strukturze bilansu płatniczego Polski. Tendencja 
tych zmian utrzymała się w przy tym w pierwszych miesiącach 2014 r. Nie sposób jednak 
określić ich charakteru, ze względu na zbyt krótki okres. Nie wiadomo więc, czy zmiany te 
mają charakter strukturalny czy są przejściowy. 

Dotyczą one dwóch kluczowych pozycji bilansu płatniczego – salda obrotów towaro-
wych i salda rachunku finansowego. Po pierwsze, w 2013 r. nastąpiła zmiana znaku salda 
bilansu handlowego. W 2012 r. zarejestrowano jeszcze duży, gdyż ponad 5 mld euro, deficyt 
obrotów towarowych. Natomiast w 2013 r. wystąpiła znacząca – wynosząca 2,3 mld euro 
– nadwyżka. Dodatnie saldo obrotów handlowych utrzymało się przez pierwsze pięć mie-
sięcy 2014 r. Miało to miejsce, mimo ożywienia dynamiki gospodarczej, którą w tym czasie 
zarejestrował GUS, choć zwykle w takiej sytuacji poprzednio pojawiał się (lub zwiększał) 
deficyt handlowy. Być może więc nie tylko cały handel zagraniczny, ale sam eksport netto 
staje się ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego Polski. Po drugie, w 2013 r. gwał-
townie zmniejszyło się dodatnie saldo rachunku finansowego. Spadło ono do 2,2 mld euro 
z 17,5 mld euro w 2012 r. Zmiana ta była jeszcze głębsza na początku 2014 r., gdyż od stycz-
nia do maja NBP wstępnie zarejestrował odpływ kapitału netto na kwotę prawie 5 mld euro. 
Gdyby przyjąć, że saldo „błędów i opuszczeń”, to także pozycja wskazująca – wprawdzie 
na nierejestrowany ale jednak - odpływ kapitału, w 2013 r. i w pierwszych pięciu miesiącach 
2014 r. Polska z importera kapitału netto przekształciła się w eksportera kapitału netto.

Ponieważ tradycyjnie salda usług i transferów bieżących są dodatnie, zmiana salda ob-
rotów towarowych z ujemnego na dodatni doprowadziła do istotnego zmniejszenia deficyt 
rachunku bieżącego. W 2013 r. wyniósł on niecałe 5 mld euro, podczas gdy w poprzednim 
roku przekraczał 14 mld euro. Dalsza poprawa nastąpiła w 2014 r., gdy do maja zarejestro-
wano nawet niewielką nadwyżkę tego rachunku w kwocie ok. 0,5 mld euro. Deficyt rachun-
ku bieżącego jest natomiast wynikiem olbrzymich płatności z tytułu obsługi zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich, inwestycji portfelowych i innych. Ponieważ Polska jest krajem 
dłużniczym, tj. ma dużą ujemną międzynarodową pozycję inwestycyjną netto, ujemne saldo 
dochodów, kształtujące się na poziomie 16-18 mld euro rocznie, tradycyjnie pochłania nad-
wyżkowe dewizy wypracowywane przez usługi i transfery, a od niedawna także przez obrót 
towarowy z zagranicą. 

W ostatnich kilku latach, w tym także w omawianym okresie, Polska miała znaczną nad-
wyżkę na rachunku kapitałowym, głównie dzięki pomocy finansowej z UE. W latach 2012-
2013 kształtowała się ona na poziomie 8,9-9 mld euro i – sądząc po danych za pięć mie-
sięcy – w 2014 r. będzie na takim poziomie, jak w poprzednich dwóch latach. Od kilku lat 
transfery finansowe z UE mają duże znaczenie dla stabilizowania pozycji płatniczej Polski. 
W 2012 r. pokrywały istotną część deficytu rachunku bieżącego (prawie 60%), a w 2013 r. 
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były już prawie dwukrotnie wyższe niż ten deficyt. Wiele wskazuje na to, że w 2014 r. będą 
one też znacznie większe od ewentualnego deficytu rachunku bieżącego. 

Dzięki transferom z UE, przy dużym napływie kapitału netto, w 2012 r. nastąpił jeszcze 
znaczący przyrost oficjalnych aktywów rezerwowych. W następnym roku ograniczenie na-
pływu kapitału było tak znaczne, że przyrost rezerw został zahamowany, a zmiany kursowe 
i cenowe spowodowały obniżenie się ich wielkości. W drugiej połowie 2013 r. i na początku 
następnego roku sytuacja w bilansie płatniczym ukształtowała się natomiast w taki sposób, 
że spowoduje to obniżanie się rezerw, jeżeli tendencje nie zmienią się. Wiąże się to, z jednej 
strony, ze znacznym ograniczeniem napływu kapitału a z drugiej – ze zwiększaniem się od-
pływu kapitału krajowego i zagranicznego. Trudno wprawdzie powiedzieć, które czynniki 
determinują tę sytuację. Jednym z nich jest prawdopodobnie obniżenie przez NBP w 2013 r. 
poziomu stóp procentowych. Być może wpływ na decyzje zagranicznych i krajowych inwe-
storów mają także czynniki polityczne – zaostrzenie sytuacji za wschodnią granicą Polski 
i niepewność co do krajowej polityki w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamen-
tarnymi. 

Tabela 2
Bilans płatniczy Polski w latach 2012 i 2013 oraz w I półroczu 2014 r. (w mln EUR)    

Wyszczególnienie 2012 2013 I pół. 2013 I-V 2014

A. Rachunek bieżący -14 191 -4 984 -1 827 455

Saldo obrotów towarowych -5 175 2 309 1 064 2 067

Saldo usług 4 642 5 249 1 083 2 316

Saldo dochodów -17 662 -16 377 -8 355 -6 533

Saldo transferów bieżących 4 404 3 835 420 2 605 

B. Rachunek kapitałowy 8 550 9 011 4 078 4 697

C. Rachunek finansowy 17 549 2 182 3 657 -4 896

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą -607 3 684 3 545 -1 475 

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce 4 763 -4 574 -2 845 3 251 

Saldo inwestycji portfelowych 15 899 -419 -44 219

Saldo pozostałych inwestycji -4 650 3 099 3 213 -7 308

Pochodne instrumenty finansowe 2 244 392 469 454 

D. Saldo błędów i opuszczeń -3 171 -5 452 -2 774 -3 623 

Razem A-D 8 737 757 732 -3 367 

E. Zmiany w oficjalnych aktywach rezerwowych -8 737 -757 -732 3 367 

Źródło: obliczenia własne; Bilans płatniczy… (2014), 
http://www.nbp.pl/statystyka/bilansplatniczy/bilansplatniczykw [dostęp: sierpień 2014].
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Analizując bilans płatniczy, można powiedzieć, że w omawianym okresie pozycja płat-
nicza Polski była stosunkowo silna, mimo zmian, które wystąpiły w rachunku finansowym 
bilansu płatniczego. Odzwierciedlała to m.in. sytuacja na rynku walutowym. Kurs złotego 
do euro – najważniejszej dla Polski waluty międzynarodowej – był stabilny. Według danych 
NBP, w końcu 2012 r. średni miesięczny kurs wynosił 1 EUR=4,0882 PLN, w trakcie 2013 r. 
obniżył się do 1 EUR=4,1472 PLN (czyli o 1,5%) i na początku 2014 r. utrzymywał się 
na poziomie z roku poprzedniego. Z kolei zmiany kursu złotego do dolara odpowiadały – 
ze zrozumiałych względów - mniej więcej relacji kursu krzyżowego waluty amerykańskiej 
i europejskiej. Polska należy bowiem de facto do strefy walutowej euro, choć ciągle ma 
swoją własną walutę. 

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna w 2013 roku 

Wielkość, struktura aktywów i pasywów oraz pozycja netto

Od lat 70. XX wieku, Polska jest krajem dłużniczym, co wyraża się w ujemnej mię-
dzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto. Po przeprowadzeniu ostatecznej restrukturyzacji 
odziedziczonych po PRL długów gierkowskich, z roku na rok ujemna pozycja bardzo szyb-
ko powiększała się. W 1994 r., wynosiła ona tylko 24,2 mld euro. Do roku 2000 wzrosła do 
59,3 mld euro. W ciągu następnych pięciu lat prawie podwoiła się i ponad dwukrotnie wzro-
sła w następnej pięciolatce osiągając 234 mld euro w 2010 r. W 2013 r. międzynarodowa po-
zycja inwestycyjna netto Polski wyniosła 273,4 mld euro. Z zestawienia zawartego w tabeli 
3 widać, że wielkość zagranicznych pasywów Polski jest 2,7 razy większa niż jej aktywa. 
Wśród krajów o tzw. wschodzących gospodarkach (emerging market economies), Polska 
zaliczana jest do grupy krajów o największych pasywach (zobowiązaniach) zagranicznych 
netto. Powiększająca się od dwudziestu lat przewaga zagranicznych pasywów na aktywami 
wskazuje, że rozwój gospodarczy Polski odbywał się w tym czasie w znacznym stopniu na 
bazie importu kapitału. Mniej więcej od połowy lat 90. obniżała się bowiem stopa oszczę-
dzania, a niedobór środków inwestycyjnych uzupełniano właśnie zagranicznymi inwesty-
cjami bezpośrednimi i zagranicznymi kredytami (pożyczkami). Należy zwrócić uwagę, że 
w ostatnich latach stopa oszczędzania w Polsce była przy tym niższa niż w rozwiniętych 
krajach Europy Zachodniej, choć potrzeby inwestycyjne były większe. Po przystąpieniu 
Polski do UE, lukę częściowo wypełniła pomoc ze strony wspólnoty. Bez zwiększenia stopy 
oszczędzania Polska nie utrzyma jednak odpowiednio wysokiej dynamiki rozwoju swojej 
gospodarki, aby podciągnąć się do średniego, unijnego poziomu PKB per capita, co jest 
strategicznym celem polityki gospodarczej kraju.

Omawiając międzynarodową pozycję inwestycyjną Polski trzeba zwrócić uwagę, że 
przeważająca część zagranicznych pasywów przypada na zadłużenie. W 2013 r. wyniosło 
ono 275,5 mld euro co stanowiło 63,7% wszystkich pasywów. Na zadłużenie krótkotermi-
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nowe przypadało ok. 20% zobowiązań. Głównym dłużnikiem był sektor publiczny, w tym 
przede wszystkim sektor rządowy. Na sektor publiczny przypadało 40,5% ogólnej kwoty 
całego zagranicznego zadłużenia kraju, czyli 111,5 mld euro. Udział sektora rządowego wy-
nosił 97,1%. W ostatnich latach istotnie zwiększył się inwestorów zagranicznych w finan-
sowaniu zadłużenia polskiego rządu – wzrósł on z 40% w 2008 r. do 55% w 2013 r. (Bilans 
płatniczy… 2014).

Tabela 3
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. (w mld EUR)  

Pozycja Kwota aktywów Udział (w %) Kwota pasywów Udział (w %)

Ogółem 159,2 100,0 432,6 100,0
Inwestycje bezpośrednie 40,1 25,2 185,7 42,9
Inwestycje portfelowe 11,9 7,5 126,7 29,3
Pozostałe inwestycje 26,0 16,3 115,8 26,7
Derywaty finansowe 4,0 2,5 4,4 1,0
Oficjalne rezerwy 77,1 48,4 X X
Pozycja netto -258,6 X X X

Uwaga: wielkości zaokrąglono, z tego względu udziały procentowe nie sumują się do 100.
Źródło: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/iipkw20042013.html [dostęp: 07.08.2014]; obliczenia wła-
sne.

Porównanie struktury aktywów i pasywów zagranicznych

Struktura przedmiotowa międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski jest charakte-
rystyczna dla typowego kraju rozwijającego się. Kraj taki jest zazwyczaj importerem netto 
kapitału, a więc ma ujemną i regularnie powiększającą się ujemną pozycję netto. W jego 
pasywach zagranicznych bardzo duży udział mają inwestycje bezpośrednie oraz długoter-
minowe lokaty portfelowe (właścicielskie i dłużne), a więc inwestycje o stosunkowo wyso-
kiej rentowności. Z kolei w aktywach kraju rozwijającego się, zwykle znacznie mniejszych 
niż pasywa, dominują bankowe lokaty krótkoterminowe i dłużne lokaty portfelowe. Bardzo 
duży udział w aktywach mają zazwyczaj oficjalne aktywa rezerwowe banku centralnego. 
W zagranicznych aktywach kraju rozwijającego zdecydowanie przeważają instrumenty 
o niskiej rentowności. Wszystko to wpływa oczywiście na rachunek dochodów w bilansie 
płatniczym. Przewaga rozchodów nad dochodami jest przeważająca.

Struktura międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski jest właśnie taka jak przedsta-
wiono powyżej. Polskie inwestycje bezpośrednie stanowią 25% aktywów, udział zagranicz-
nych w pasywach wynosi natomiast 43% i są one 4,5 raza większe. Udział inwestycji port-
felowych w aktywach to zaledwie 7%, podczas gdy w pasywach stanowią one ponad 29% 
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i są prawie 11-krotnie większe. Największa pozycję w polskich aktywach zagranicznych są 
natomiast oficjalne rezerwy. Ich udział wynosi aż 48,4%. Odpowiednio do wielkości i struk-
tury przedstawia się też rachunek dochodów w bilansie płatniczym. W 2013 r. przychody 
wyniosły 5,5 mld euro zaś rozchody 21,9 mld euro. Po odliczeniu wynagrodzeń pracow-
ników dochody z polskich lokat i inwestycji za granicą wyniosły 3 mld euro zaś zagranica 
uzyskała z tego tytułu 20,9 mld euro. Porównując tą drugą kwotę dochodów z ogólną kwotą 
lokat i inwestycji w przypadku Polski rentowność wyniosła 1,9%, a w przypadku zagrani-
cy – 4,8%. Stopa rentowności zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce wyniosła 
natomiast 6,6%. Podane wyliczenia oparto na danych z bilansu płatniczego. Rzeczywiste 
stopy rentowności z inwestycji bezpośrednich są bez wątpienia znacznie wyższe, gdyż część 
dochodów zagranicznych inwestorów transferowana jest w postaci rożnego rodzaju opłat  
i royalities, które kwalifikowane są jako koszty w kraju i pomniejszają zysk do opodatko-
wania. 

Ocena stabilności pozycji płatniczej Polski

Jesienią 2013 r. londyński “The Economist” (2013) opublikował krótki artykuł, w któ-
rym wyliczył kraje najbardziej narażone na załamanie pozycji płatniczej w wyniku nagłego 
zatrzymania się dopływu zagranicznego kapitału. Na trzecim miejscu, po Turcji i Rumunii 
umieścił Polskę. Za Polską znalazły się Meksyk, Kolumbia, Peru, Argentyna, Indonezja 
i Chile. Oceniając sytuację krajów eksperci “The Economist” uwzględniali następujące 
wielkości – saldo rachunku bieżącego, wzrost akcji kredytowej, wielkość zagranicznego za-
dłużenia krótkoterminowego, wielkość płatności z tytułu obsługi zagranicznych zobowiązań 
do oficjalnych rezerw, a także stopień finansowej otwartości gospodarki (stopień liberaliza-
cji obrotów kapitałowych). Bez poznania algorytmu, stosowanego przez analityków “The 
Economist” trudno ocenić ich „oceny” sytuacji poszczególnych krajów, niemniej trzeba się 
zgodzić, że stopień uzależnienia polskiej gospodarki od zagranicznego kapitału jest znaczny 
i że nie tyle zahamowanie dopływu, co raczej duży odpływ kapitału zagranicznego i kra-
jowego mógłby spowodować znaczne kłopoty gospodarcze a być może nawet przejściową 
utratę płynności międzynarodowej kraju. 

Pierwszą transzą obrony gospodarki przed ewentualnym atakiem kapitału spekulacyj-
nego są zawsze oficjalne aktywa rezerwowe i aktywne linii kredytowe postawione do dys-
pozycji banku centralnego. Istotną kwestią jest więc ustalenie stopienia adekwatności tych 
rezerw w przypadku wystąpienia szoków wewnętrznych lub zewnętrznych. Aby ocenić ich 
adekwatność, bezwzględną wielkość tych rezerw, porównuje się je zazwyczaj – tak np. su-
gerują m.in. eksperci Banku Rozrachunków Międzynarodowych (Bank for International 
Settlements – BIS) do PKB, krótkoterminowego zadłużenia zagranicznego lub wielkości 
rocznego importu (BIS 78th… 2008). 
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Wydaje się, że w przypadku kraju o gospodarce otwartej, w którym nie występują ogra-
niczenia w obrotach kapitałowych z zagranicą, bardziej właściwe jest porównanie wielkości 
oficjalnych rezerw, liczonych na bazie netto, do ogólnej kwoty M3 lub do sumy depozytów 
sektora bankowego niż do PKB. W przypadku szoków, którym mogłaby podlegać gospo-
darka, część depozytów może bowiem zostać łatwo i szybko wycofana z krajowych banków 
i ulokowana za granicą. Szoki powodują zazwyczaj odpływ kapitału z kraju i – jak pokazały 
w ostatnich latach doświadczenia niektórych krajów południowoeuropejskich – najłatwiej 
jest przerzucić za granicę środki zgromadzone na rachunkach bankowych. 

W 2013 r., dla polskiej gospodarki wskaźniki adekwatności oficjalnych rezerw kształto-
wały się następująco: 
a) zagraniczne zadłużenie krótkoterminowe do zadłużenia zagranicznego ogółem wynosi-

ło średnio w ciągu roku 20,5%;
b) w końcu roku relacja krótkoterminowego zadłużenia zagranicznego do oficjalnych ak-

tywów rezerwowych wynosiła 71%, a uwzględniając ELK była znacznie niższa – 51%;
c) relacja oficjalnych aktywów rezerwowych do importu towarów i wynosiła 50,2%, a to-

warów i usług – 43,1%;
d) relacja oficjalnych aktywów rezerwowych netto (tj. po odliczeniu płynnych zobowiązań mo-

netarnych instytucji finansowym – MIF) do M3 wynosiła 14,6% a do depozytów – 16,9%.
Ponadto, w 2013 r. relacja deficytu rachunku bieżącego do PKB bardzo poprawiła się. 

Wynosiła tylko 1,3% i była lepsza niż w roku poprzednim o 2,4 p.p. 
Wydaje się, że w omawianym okresie wszystkie powyższe wskaźniki kształtowa-

ły się na bezpiecznym poziomie, co zresztą potwierdzało zachowanie rynku walutowego. 
Jakiekolwiek znaczniejsze perturbacje spowodowałyby bowiem spadek kursu złotego i jego 
dużą chwiejność. Aby zidentyfikować zagrożenia w przyszłości, należałoby śledzić zmiany 
tych wskaźników – istotne pogorszenie większości z nich może oznaczać powstawanie prze-
słanek mogących doprowadzić do kryzysu pozycji płatniczej. 

Podsumowanie

1. Sytuacja płatnicza Polski w 2013 r. i na początku 2014 r. była stabilna mimo odpływu 
środków zarejestrowanym w rachunku finansowym i w pozycji „błędy i opuszczenia”. 
Wpływ na to miały dwa zasadnicze czynniki:
a) poprawa bilansu handlowego i w konsekwencji także rachunku bieżącego;
b) utrzymanie się znacznego dodatniego salda w rachunku kapitałowym dzięki transfe-

rom z UE.
2. Wyrazem stabilności pozycji płatniczej była bardzo niska zmienność kursu złotego do euro. 
3. W omawianym okresie podstawowe wskaźniki charakteryzujące pozycję płatniczą 

Polski były na bezpiecznym poziomie.
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Poland’s Payment and International Investment Position in 2013  
and at the Beginning of 2014

Summary

In 2013, as in all years of the present decade, the Poland’s payment situation was stable despite 
the structural deficit of the current account balance. In the previous years, it was connected, first of 
all, with large inflow of foreign capital in the form of direct and portfolio investments. In 2013, the 
situation changed significantly. The trade deficit transformed in a considerable surplus what reduced 
the current account deficit. As there remained a large positive balance of the capital account (transfers 
from the EU), much greater than the current account deficit; for the first time for a dozen years or so 
the current account deficit did not have to be financed by the positive financial account balance, i.e. 
by the inflow of net foreign capital. Than inflow significantly decreased what is also a new, besides 
the positive trade balance, feature of the Polish balance of payments. On the other hand, in 2013, 
there increased export of Polish capital, including also that in unregistered turnover, which – as it 
seems – is covered by the negative item called “errors and omissions”. Unlike in the previous years, 
in 2013, there did not grow official reserve assets of NBP. At the end of 2012, they amounted to al-
most 82.6 billion euros, while at the end of 2013 – decreased to 77.1 billion euros. The trends, which 
took place in the structure of the balance of payments in 2013, remained in the first half of 2014. The 
factor stabilising the Poland’s payment position was a relatively high level of official reserve assets 
and a relatively low level of short-term debt, although Poland has generally a significant negative net 
international investment position. At the end of 2013, it amounted to 258.6 billion euros. Payments 
on account of servicing domestic asserts, being ownership of foreign investors (interest, dividends, 
annuities), were in 2013 and in the first half of 2014 the main reason for Poland’s great current ac-
count deficit. 

Key words: exchange rate, balance of payments, current account, capital account, financial account, 
official reserve assets, net international investment position, foreign assets and liabilities, interna-
tional indebtedness, debtor nation.
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