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Unii Europejskiej,	 Szkoła	 Główna	 Handlowa,	 Warszawa	 2010,	 
str.	250.	Różnice	między	wynikami	badań	można	tłumaczyć	wyso-
kim	 udziałem	 przedsiębiorstw	 z	 sektora	 spożywczego	 (29%)	
w	grupie	firm	analizowanych	przez	M.K.	Witek-Hajduk.

10	E.	Duliniec, Marketing ….op.cit.,	s.105.

11	 E.	Duliniec	 jako	korzyści	 sprzedaży	markowej	nad	anoni-
mową	wskazuje	lepszą	identyfikację	 i	znajomość	produktu	przez	
nabywców,	 możliwości	 różnicowania	 marketingowego	 oraz	
ukształtowania	lojalności	nabywców,	możliwe	wyższe	ceny	(kon-
kurencja	 pozacenowa)	 i	 niższą	 cenową	 elastyczność	 popytu.	
Z	kolei	przewagą	marki	własnej	producenta	nad	marką	pośrednika	
jest	lepsza	kontrola	nad	elementami	produktu,	promocją	i	dystry-
bucją,	wyższe	ceny	i	niższa	elastyczność	cenowa	popytu,	kształto-
wanie	lojalności	nabywców,	lepsza	pozycja	negocjacyjna	wobec	
różnych	 podmiotów	w	 otoczeniu	 (E.	 Duliniec,	Marketing	….op.	
cit.,	s.203).	

12	T.	Gołębiowski,	Czynniki przewagi konkurencyjnej w strate-
giach marketingowych polskich przedsiębiorstw na wewnętrznym 
rynku Unii Europejskiej	(w:)	Marketing międzynarodowy. Uwarun-
kowania, instrumenty, tendencje,	(red.	E.	Duliniec),	SGH,	Warsza-
wa	2007,	s.	55.	

13	Przykładowo	w	badaniu	M.K.	Witek-Hajduk	z	12	analizo-
wanych z punktu widzenia znaczenia dla uzyskania przewag 
konkurencyjnych	narzędzi	konkurowania	renoma	marki/reputacja	
firmy	zajęła	na	rynku	UE-15	trzecie	miejsce	ex aequo z ponadprze-
ciętną	 jakością	 produktów	 oferowanych	 po	 konkurencyjnych	
cenach.	Wyższą	pozycję	uzyskały	jedynie	wysokie	parametry	pro-
duktów	i	nowoczesna	 technologia.	Na	rynku	pozostałych	krajów	
UE	znaczenie	tego	czynnika	było	mniejsze	niż	w	krajach	UE-15.	
W	tym	przypadku	firmy	wyżej	oceniły	takie	narzędzia	konkurowa-
nia,	 jak	wysokie	parametry	produktów,	nowoczesna	 technologia,	
ponadprzeciętna	jakość	produktów	oferowanych	po	konkurencyj-
nych	 cenach,	 komplementarność	 oferty,	 niskie	 ceny	 produktów,	
szeroki	 asortyment	 produktów	 (kompleksowość	 oferty),	 warunki	
finansowania	 płatności.	M.K.	Witek-Hajduk,	Strategie internacjo-
nalizacji….,	op.	cit.,	s.258.	

14	Por.	m.in.	Z.	Pierścionek,	Szanse polskich przedsiębiorstw 
na rynkach Unii Europejskiej,	(w:)	Polskie	przedsiębiorstwa	wobec	
globalnej	konkurencji,	SGH,	Warszawa	2006;	Mocne i słabe strony 
MSP. Ujęcie według klas wielkości,	 raport	 PKPP	Lewiatan	2011;	 
Z.	Pierścionek,	S.	Jurek-Stępień,	Czynniki sukcesu polskich przed-
siębiorstw na rynkach Unii Europejskiej,	 SGH,	Warszawa	 2006;	
Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie rozwoju 
eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlo-
wymi w kontekście uruchomienia działania 6.1 PIG „Paszport do 
eksportu”,	Policy	&	Action	Group	Uniconsult,	na	zlecenie	PARP,	
Warszawa	 2009;	 Szanse i zagrożenia rozwoju MSP wg sekcji 
gospodarki,	raport	PKPP	Lewiatan,	2012;	M.K.	Witek-Hajduk,	Stra-
tegie internacjonalizacji…., op.	cit.

15	 Pytanie	 dotyczące	 metod	 konkurowania	 występowało	
w	ankiecie	w	latach	1995-2003	oraz	2008-2013.

16	 Na	 mniejszy	 odsetek	 firm	 konkurujących	 ceną	 w	 latach	
2008-2009	miała	wpływ	silna	deprecjacja	złotego	od	końca	lipca	
2008	 r.	 i	 utrzymywanie	 się	 korzystnego	 dla	 eksporterów	 kursu	
w	2009	r.	(firmy	nie	musiały	obniżać	cen,	aby	uzyskać	satysfakcjo-
nującą	rentowność	eksportu).	Natomiast	wzrost	znaczenia	konku-
rencji	 cenowej	 w	 2010	 r.	 był	 spowodowany	 sygnalizowanym	
(przez	 respondentów	 eksportujących	 głównie	 do	UE)	 nasileniem	
się	konkurencji	na	ich	głównym	rynku	eksportowym,	zwłaszcza	ze	
strony	dostawców	z	Chin	(31,3%	firm),	Niemiec	(23,4%)	i	pozosta-
łych	krajów	UE-15	(23,9%).	Blisko	1/3	firm	(30%)	wskazywała	na	
niskie	ceny	eksportowe	jako	konsekwencję	kryzysu	światowego.	

17	Firmy	małe	i	średnie	mają	mniejsze	możliwości	przeprowa-
dzania	 analiz	 rynkowych	 ze	 względu	 na	 skromniejsze	 zasoby	
materialne	i	niematerialne.

18	Pytanie	dotyczące	relacji	cen	w	eksporcie	do	cen	krajowych	
występowało	w	ankiecie	w	latach	1995-2003	oraz	w	latach	2009-
2012.

19	 Niższe	 ceny	 w	 eksporcie	 niż	 na	 rynku	 krajowym	 mogą	
wynikać	 m.in.	 z	 celowej	 polityki	 badanych	 firm	 dążących	 do	
zwiększenia	skali	produkcji	i	wykorzystania	mocy	produkcyjnych,	
zwiększenia	w	krótkim	czasie	udziału	w	rynku	zagranicznym	lub	
też	uznaniu	rynków	zbytu	za	perspektywiczne,	pomimo	że	obecna	
ich	 siła	 nabywcza	 nie	 pozwala	 na	 ustalanie	 cen	 na	 wyższym	
poziomie,	a	także	mogą	być	wynikiem	silnej	konkurencji	na	ryn-
kach	zagranicznych.

20	Warto	 jednak	zauważyć,	że	w	okresie	poakcesyjnym	pro-
mocyjne	instrumenty	wspierania	eksportu	są	również	współfinan-
sowane	ze	środków	europejskich.

21	 Tendencja	 spadkowa	 przeważała	 także	 w	 odniesieniu	 do	
wykorzystania	pozostałych	instrumentów	wspierania	eksportu,	dla	
których	 dysponujemy	 danymi	 z	 badań	 ankietowych	 za	 krótsze	
okresy.	Są	to	wprowadzone	w	reakcji	na	globalny	kryzys	finanso-
wy	 i	 gospodarczy	 kredyty	 BGK	 na	 prefinansowanie	 produkcji,	
refinansowanie	 kredytu	 dostawcy	 i	 dla	 nabywcy,	 a	 także	 szereg	
instrumentów	promocyjnych,	jak:	dofinansowanie	kosztów	udzia-
łu	w	wyjazdowych	misjach	gospodarczych,	program	„Paszport	do	
eksportu”,	wsparcie	informacyjne	i	promocyjne	polskich	przedsta-
wicielstw	 dyplomatyczno-handlowych	 za	 granicą,	 działalność	
regionalnych	ośrodków	rozwoju	i	promocji	eksportu,	internetowe	
portale	promocji	 eksportu,	dofinansowanie	kosztów	wydawnictw	
promocyjnych	 oraz	 kosztów	 organizacji	 seminariów,	 konferencji	
i	pokazów,	jak	również	możliwość	ubiegania	się	o	nagrody	Mini-
stra	Gospodarki	w	konkursach	dla	eksporterów.

22	Zbyt	wysokie	koszty	 są	 istotną	barierą	korzystania	 jedynie	
w	przypadku	ubezpieczeń	i	gwarancji	eksportowych	w	KUKE	S.A.	
gwarantowanych	przez	Skarb	Państwa,	 jednak	odsetek	wskazują-
cych	 na	 nie	 respondentów	 spadł	 tu	w	 latach	 2003-2013	 niemal	
o	połowę	–	z	35,9%	do	20,3%.

23	Por.	J.	Chojna,	Instrumenty wspierania eksportu,	(w:)	Dzia-
łalność eksportowa polskich przedsiębiorstw przemysłowych 
w warunkach kryzysu – wyniki badania ankietowego w 2010 roku,	
IBRKK,	Warszawa,	grudzień	2010	r.
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Proces	 akcesji	 do	Unii	 Europejskiej	 (UE)	 przyczynił	
się	do	poprawy	szeregu	wskaźników	makroekonomicz-
nych	jeszcze	przed	formalnym	przystąpieniem	Polski	do	
Unii.	 Wynikało	 to	 zarówno	 z	 procesów	 realnych,	 jak	
i	 oceny	 przez	 rynek	 przyszłego	 włączenia	 Polski	
w	finansowy	obieg	UE.	Nie	bez	znaczenia	było	też,	że	
akces	 Polski	 odbywał	 się	w	 czasach	 nazwanych	 przez	
gubernatora	Banku	Anglii	Mervyna	Kinga	–	NICE (nonin-
flationary consistent expansion),	to	jest	w	okresie	rosną-
cej	 płynności	 na	 rynkach	 światowych,	 wzrastającej	
skłonności	do	ryzyka,	szybkiego	wzrostu	gospodarczego	
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w	całej	UE	 i	 słabo	 regulowanego	 sektora	 finansowego.	
M.	Spence	analizując	systemowe	przyczyny	niestabilno-
ści	 sektora	 finansowego,	które	ujawniły	 się	po	2007	 r.,	
zwraca	 uwagę	 na	 obecną	 naturę	 ryzyka,	 wynikającą	
z	dzisiejszej	struktury	tego	sektora1.	Jeżeli	ryzyko	w	dzi-
siejszym	świecie	ekonomicznym	ma	charakter	systemo-
wy	i	niestacjonarny,	to	narastające	nierównowagi	powo-
dują	wzrost	prawdopodobieństwa	kryzysu	finansowego.	
W	 artykule	 zwrócono	 uwagę	 na	 procesy	 zachodzące	
w	relacjach	Polski	z	zagranicą,	które	nabierają	charakte-
ru	procesów	systemowych	i	niestacjonarnych,	zwiększa-
jąc	niestabilność	równowagi	zewnętrznej.	

Dynamika zmian równowagi zewnętrznej Polski 
w latach 2004-2014

Po	wstąpieniu	Polski	do	UE,	aż	do	2008	r.,	notowano	
szybki	 wzrost	 PKB	 i	 zmniejszanie	 luki	 produktowej.	

Wraz	ze	wzrostem	dochodu	umacniała	 się	 równowaga	
wewnętrzna	 gospodarki.	 Spadały	 bezrobocie	 i	 inflacja.	
Na	wykresie	1	porównano	tempo	wzrostu	Polski,	krajów	
unii	gospodarczej	 i	walutowej	 (UGW),	sześciu	nowych	
krajów	UE	 należących	 do	UGW	 (6UGW)	 oraz	 sześciu	
nowych	 krajów	 UE	 niebędących	 uczestnikami	 strefy	
euro	 (6UE)	 (dane	 są	w	 cenach	 stałych;	 dla	 krajów	 nie	
będących	członkami	UGW	waluty	krajowe	przeliczone	
na	euro	po	kursach	nominalnych).	

Zmiany	 dochodu	 (w	 cenach	 stałych)	 przebiegały	
w	 Polsce	 w	 sposób	 zbliżony	 do	 obserwowanych	
w	 pozostałych	 nowych	 państwach	 członkowskich	 
(UE-12).	 Natomiast	 poziom	 i	 zmiany	 luki	 popytowej	
(liczonej	 jako	 różnica	 między	 faktycznym	 wzrostem	
a	potencjalnym,	w	cenach	stałych	w	euro)	do	wybuchu	
kryzysu	przebiegały	w	Polsce	poniżej	wartości	notowa-
nych	 w	 nowych	 krajach	 UE.	 Od	 2008	 r.	 faktyczny	
dochód	narodowy	w	Polsce	był	wyższy	od	potencjalne-

Wykres 1

Zmiany PKB w cenach stałych oraz luki popytowej w Polsce i innych krajach UE w latach 2000-2015

Źródło: Dane AMECO (10.10.2014), opracowanie własne.

go	i	odbiegał	od	wyników	obserwowanych	w	nowych	
krajach	UE.	Można	 to	 tłumaczyć	 zarówno	 poziomem	
nierównowagi	zewnętrznej,	 jak	 i	 różnicami	w	struktu-
rze	 strumieni	 kapitału.	 Po	 wybuchu	 kryzysu,	 polska	
gospodarka	utrzymała	zdolność	do	finansowania	znacz-
nej	 nadwyżki	 absorpcji	 wewnętrznej	 nad	 produkcją	
krajową.	Szybciej	jednak	niż	w	innych	nowych	krajach	

UE	rosła	od	2008	r.	ujemna	międzynarodowa	pozycja	
inwestycyjna	 netto	 (MPIN2).	Na	wykresie	 2	 pokazano	
trend	(HP,	Hodrick	–	Prescott)	zmian	salda	na	rachunku	
bieżącym	w	krajach	peryferyjnych	i	centrum	UE,	28	kra-
jach	 UE	 oraz	 6	 nowych	 krajach	 UE	 należących	 do	
UGW,	6	nowych	krajach	UE	nie	będących	członkami	
strefy	euro	i	w	Polsce3.	
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Wykres 2

Trend (HP; 100) zmian sald na rachunku bieżącym w Polsce i krajach UE w latach 1996-2015 (mld euro)

Źródło: Jak w wykresie 1.

Przy	niezmieniającym	się	w	Polsce	poziomie	zadłu-
żenia	 sektora	 publicznego,	 które	 oscylowało	 ok.	 47%	
PKB,	 i	znacznej	nierównowadze	zewnętrznej,	zadłuże-
nie	 zagraniczne	 wzrosło	 o	 6,6	 punktu	 procentowego	
(p.p.),	z	44,4%	PKB	w	2003	 r.	do	51%	PKB	w	2007	 r.	
Jeszcze	większe	zmiany	obserwowano	w	pasywach	brut-
to	międzynarodowej	pozycji	inwestycyjnej	(MPI).	Szybki	
napływ	BIZ	spowodował	wzrost	pasywów	brutto	MPI	aż	
o	24%	PKB,	do	poziomu	87%	PKB.	Był	to	okres,	w	któ-
rym	zewnętrzne	źródła	finansowania	pozwalały	na	reali-
zację	absorpcji	wewnętrznej	większej	od	produkcji,	sta-
jąc	 się	 istotnym	 czynnikiem	 quasi	 zrównoważonego	
szybkiego	wzrostu.	

Wzrost	 zadłużenia	 zagranicznego	 gospodarki	 nie	
byłby	możliwy	bez	szybkiego	wzrostu	kredytu,	którego	
dynamika	jest	między	innymi	funkcją	napływu	kapitału	.	
D.	Furceri	 i	 J.D.	Ostry,	badając	w	gospodarkach	rozwi-
niętych	 i	 wschodzących,	 w	 okresie	 1970-2010,	 zależ-
ność	zmian	udziału	kredytu	w	PKB	od	zmian	napływu	
kapitału	i	jego	struktury,	pokazali	jak	szybko	w	większo-
ści	 wypadków	 kredyt	 reaguje	 na	 gwałtowne	 zmiany	
strumienia	 napływającego	 kapitału4.	 Z	 kolei	 Mendoza	
i	 Teronnes	 na	 podstawie	 badań	 obejmujących	 okres	
1960-2010	przedstawili	 i	 zweryfikowali	 tezę,	 iż	 szybki	
wzrost	kredytu,	jeżeli	występuje	powszechnie	w	gospo-
darce	światowej,	powoduje	wzrost	dochodów,	cen	akty-
wów	(akcji	i	hipotek),	aprecjację	walut,	narastanie	defi-
cytu	bieżącego	i	wreszcie	kryzys	walutowy5.	

W	Polsce	kredyt	i	pożyczki	(według	skonsolidowane-
go	 bilansu	 monetarnych	 instytucji	 finansowych	 -	 MIF)	
w	latach	2003-2008	wzrosły	ponad	2,5-krotnie.	Wiązało	
się	to	z	nasileniem	napływu	kapitału.	Dla	potrzeb	anali-
zy	przyjęto	definicję	napływu	kapitału	netto	 jako	sumę	
trzech	wielkości:	salda	na	rachunku	kapitałowym,	salda	
na	rachunku	finansowym	oraz	błędów	i	opuszczeń	reje-
strowanych	w	bilansie	płatniczym	NBP	(w	euro6).	Obli-
czono	następnie	odchylenie	standardowe	różnic	między	
napływem	kapitału	netto	i	trendem	zmian	sald	na	rachun-
ku	 bieżącym	 (HP;100).	 Rok,	 w	 którym	 różnica	 dwóch	
szeregów	–	trendu	i	faktycznego	napływu	kapitału	–	była	
większa	od	odchylenia	standardowego	to,	według	przy-
jętej	definicji,	moment	szczególnego	(szokowego)	wzro-
stu	napływu	kapitału.	W	Polsce	tak	zdefiniowany	wzrost	
odnotowano	w	2004	r.	Szybki	napływ	kapitału	trwał	aż	
do	roku	2010.	W	dwa	lata	po	szokowym	wzroście	napły-
wu	kapitału,	udział	kredytu	w	PKB	zgodnie	z	teoretycz-
nymi	przewidywaniami	wzrósł	w	Polsce	o	2	p.p.	Jednak	
przeciwnie	 do	 wyników	 badań	 Furceri,	 zapowiadają-
cych	głęboki	spadek	udziału	kredytu	w	PKB	w	7	lat	po	
szokowym	wzroście	napływu	kapitału,	w	Polsce	począw-
szy	od	2010	 r.	 udział	 kredytu	w	PKB	utrzymuje	 się	na	
stałym	poziomie	ok.	58%.	Także	w	zakresie	przypływu	
kapitału,	 sytuacja	 w	 Polsce	 różniła	 się	 od	 większości	
krajów	OECD,	z	których	kapitał	odpływał	począwszy	od	
połowy	2007	 r.	do	wiosny	2009	 r.	Ważne	 również,	że	
struktura	 inwestowanego	w	 Polsce	 kapitału	 była	 wów-
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czas	 korzystna.	 Przeważały	BIZ	 i	 inwestycje	w	papiery	
udziałowe.	Istotną	stabilizującą	rolę	pełnił	system	płyn-
nego kursu walutowego7.	Rosła	de facto	tzw.	otwartość	
gospodarki,	mierzona	indeksem	Milesi–Ferettiego	(suma	
brutto	 aktywów	 i	 pasywów	 MPI	 dzielona	 przez	 PKB),	
która	w	latach	2003-2007	wzrosła	o	34	p.p.	z	87,3%	do	
121,3%	PKB.	

Napływ	kapitału	(BIZ,	inwestycje	portfelowe,	kredyt)	
przekraczający	potrzeby	pożyczkowe	pozwalał	na	utrzy-
manie	 przez	 bank	 centralny	 rezerw	 dewizowych	 na	
poziomie	 przekraczającym	 wskaźniki	 indykatywne	
MFW8. Wraz z Flexible Credit Line	MFW	rosła	stabilność	
finansowa	 ubezpieczana	 oficjalnymi	 rezerwami	 NBP.	
Napływ	 BIZ	 zaczął	 jednak	 w	 stopniu	 większym	 niż	
pozostały	dług	zagraniczny	zwiększać	zależność	rachun-
ku	bieżącego	bilansu	płatniczego	od	zmian	na	rachunku	
dochodów.	Rozchody	z	tytułu	inwestycji	bezpośrednich	
w	 latach	2004-2007	przekroczyły	 prawie	 czterokrotnie	
rozchody	z	tytułu	pozostałych	inwestycji	zagranicznych	
(53,8	mld	euro	versus	14,4	mld	euro).	Międzynarodowa	
pozycja	inwestycyjna	netto	pogorszyła	się	w	tym	okresie	
–	z	38,9%	w	2003	r.	do	52,8%	PKB	w	2007	r.	Skumulo-
wane	saldo	bilansu	handlowego	(w	ujęciu	bilansu	płatni-
czego,	w	%	PKB)	wyniosło	w	tych	latach	13,2%.	Skumu-
lowane	saldo	na	rachunku	bieżącym	było	o	9	p.p.	więk-
sze	z	uwagi	na	rosnący	deficyt	na	rachunku	dochodów.	

Rok	 2008	 stanowi	 pewną	 cezurę	 w	 powiązaniach	
gospodarki	polskiej	z	zewnętrznymi	źródłami	finansowa-
nia.	Widać	to	wyraźnie	na	wykresie	3.	W	2008	r.	zmniej-
szył	się	bowiem	napływ	inwestycji	bezpośrednich	i	port-
felowych,	rosły	natomiast	pozostałe	pasywa,	w	szczegól-
ności	sektora	bankowego	(o	3,3%	PKB).	Była	to	reakcja	
zagranicznego	 sektora	 bankowego,	 zaniepokojonego	
możliwością	 destabilizacji	 finansowej	 w	 całej	 Europie	
Środkowo-Wschodniej.	W	strukturze	MPIN	zanotowano	
głębszy	 spadek	wartości	 aktywów	brutto	niż	pasywów,	
lecz	znaczna	dewaluacja	kursu	złotego	zmniejszyła	rela-
cje	MPIN	 do	 PKB	 o	 5,3	 p.p.	 do	 poziomu	 47,4%	PKB.	
W	 przełomowym	 dla	 finansów	 światowych	 roku	 2008	
w	 Polsce	 zanotowano	 rekordowo	 wysoki	 deficyt	 na	
rachunku	bieżącym.	Deficyt	bilansu	płatniczego	był	na	
poziomie	 6,6%	 PKB,	 podczas	 gdy	 zadłużenie	 sektora	
publicznego	zmalało	o	1,6%	PKB	(zadłużenie	zagranicz-
ne	zmalało	o	5,8	mld	euro).	Będąc	na	obrzeżach	świato-
wego	kryzysu	 finansowego,	Polska	wykorzystała	 zagra-
niczne	 środki	 systemu	 finansowego	 do	 zapobieżenia	
recesji	gospodarczej.	Wzrosło	w	związku	z	tym	zadłuże-
nie	brutto	sektora	finansowego.	

Kryzys	 zadłużenia	 krajów	 peryferyjnych	 UGW	
w	 2010	 r.	 był	 szokiem,	 który	 zapoczątkował	 zmianę	
trendu	 wielkości	 ekonomicznych	 decydujących	
o	poziomie	równowagi	gospodarczej	w	UE.	Widać	to	na	
przykładzie	„starych	krajów	UGW”.	W	krajach	peryferyj-
nych	 zmalało	 tempo	 wzrostu	 gospodarczego,	 wzrosła	
luka	produktowa,	spadła	inflacja,	lecz	wzrosło	bezrobo-
cie.	W	Polsce	w	2013	 r.	wzrostowi	zadłużenia	 sektora	
publicznego	o	9,9	p.p.	do	57%	PKB	towarzyszył	równie	
szybki	wzrost	długu	zagranicznego	do	poziomu	70,4%	

PKB.	Deficyt	bieżący	w	latach	2009-2012	kształtował	się	
średniorocznie	 na	 poziomie	 4,4%	 PKB.	 Niekorzystnie	
z	 punktu	 widzenia	 stabilności	 finansów	 zaczęła	 zmie-
niać	 się	 struktura	 pasywów	 MPI.	 Udział	 BIZ	 brutto	
w	PKB	wzrósł	od	2008	r.	do	2013	r.	o	14,9	p.p.,	nato-
miast	 udział	 inwestycji	 portfelowych	 i	 pozostałych	
zwiększył	 się	 aż	 o	 21,2	 p.p.	 i	w	2013	 r.	wynosił	 63%	
PKB.	Pasywa	brutto	MPI	powiększyły	się	z	74,2%	PKB	do	
110%	PKB	w	2013	 r.	Równowagę	 finansową	 stabilizo-
wały,	 mimo	 rosnącego	 długu	 zagranicznego,	 transfery	
bieżące	i	kapitałowe	netto	(głównie	z	UE),	które	w	latach	
2009-2012	stanowiły	średniorocznie	2,8%	PKB.

Lata	 2008-2012	 z	 punktu	 widzenia	 równowagi	
zewnętrznej	 były	 w	 Polsce	 okresem	 dużej	 zmienności	
salda	obrotów	towarowych	oraz	napływu	zagranicznych	
inwestycji	 bezpośrednich	 i	 portfelowych.	 Był	 to	 okres	
rosnącej	różnicy	pomiędzy	deficytem	na	rachunku	docho-
dów	 a	 nadwyżką	 na	 rachunku	 transferów	 bieżących	
i	kapitałowych.	Począwszy	od	2012	r.	w	bilansie	płatni-
czym	i	MPIN	zachodzą	jednak	pewne	zmiany.	W	2013	r.	
i	w	połowie	2014	r.	notujemy	znaczną	poprawę	ekspor-
tu	 netto.	 Poprawa	 salda	 obrotów	 towarowych,	 mimo	
wysokiego	deficytu	na	rachunku	dochodów	(4,5%	PKB),	
umożliwiła	w	2013	 r.	zrównoważenie	 rachunku	bieżą-
cego	(na	poziomie	minus	1,3%	PKB).	Rejestrowano	rów-
nocześnie	zahamowanie	napływu	inwestycji	bezpośred-
nich	i	portfelowych.	Pasywa	brutto	zmalały	o	1,7%	PKB,	
lecz	MPIN	pogorszył	 się	o	dalsze	1,3%	PKB.	Przy	nie-
zmienionym	poziomie	salda	transferów	bieżących	i	kapi-
tałowych	rezerwy	dewizowe	zmalały	o	5,4	mld	euro	(do	
wysokości	77,1	mld	euro),	to	jest	do	20%	PKB.	

Poprawa	wyników	w	 bilansie	 płatniczym	wiąże	 się	
z	rozpoczętymi	działaniami,	mającymi	ograniczyć	wzrost	
deficytu	 budżetowego	 całego	 sektora	 publicznego.	
Redukcja	wydatków	tego	sektora	o	3,5%	PKB	w	 latach	
2010-2013	realizowana	głównie	poprzez	cięcia	wydatków	
kapitałowych	 (wydatki	 zmalały	 w	 tych	 latach	 o	 25,6%)	
spowodowała	zmiany	w	strukturze	gospodarki9.	Działa-
niom	w	sektorze	publicznym	towarzyszył	w	Polsce	m.in.	
wzrost	 oszczędności	 netto	 sektora	 prywatnego,	 spadek	
udziału	płac	i	udziału	konsumpcji	indywidualnej	w	PKB	
(w	UGW	konsumpcja	indywidualna	wzrosła	w	tym	okre-
sie	o	0,9%	PKB).	Malejące	w	wyniku	prowadzonej	poli-
tyki	gospodarczej	tempo	wzrostu	absorpcji	wewnętrznej	
hamowało	import,	co	było	jednym	z	powodów	wzrostu	
eksportu	 netto	 (podobne	 zmiany	 obserwowano	 w	 kra-
jach	peryferyjnych	UGW10).	Zahamowano	wzrost	długu	
sektora	publicznego.	Komisja	Europejska	(KE)	prognozu-
je	w	Polsce	w	2014	r.	zmniejszenie	długu	publicznego	
do	poziomu	przewyższającego	 jedynie	o	2,1	p.p.	 dług	
notowany	 w	 2008	 r.	 (49,2%	 PKB)11.	 Poziom	 długu	
zagranicznego	spadł	w	2013	r.	do	70,2%	PKB.	Pasywa	
MPI	 obniżyły	 swój	 udział	 w	 PKB	 do	 110%.	 W	 lipcu	
2014	 r.	 według	 wstępnych	 danych	 saldo	 na	 rachunku	
bieżącym	 było	 nieznacznie	 ujemne	 i	 wynosiło	 minus	
265	mld	euro.	Rachunek	kapitałowy	wykazał	nadwyżkę	
w	wysokości	6,8	mld	euro,	a	rachunek	finansowy	deficyt	
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Zwraca	 uwagę	wysokie	 do	 2007	 r.	 tempo	 napływu	
BIZ	 do	 wszystkich	 nowych	 państw	 członkowskich	
(12UE).	Strumień	BIZ	kierowany	do	Polski	był	do	2008	r.	
zbliżony	do	obserwowanego	w	pozostałych	krajach	Unii	
Europejskiej.	Od	2008	r.	Polska	stała	się	coraz	większym	
odbiorcą	 zarówno	 BIZ,	 jak	 i	 inwestycji	 portfelowych	
w	porównaniu	do	pozostałych	 krajów	12UE.	W	 latach	
2001-2008	udział	Polski	w	inwestycjach	bezpośrednich	
kierowanych	do	12UE	wynosił	średniorocznie	ok.	29%,	
a	w	 inwestycjach	dłużnych	ok.	32%	środków	 inwesto-
wanych	w	tych	krajach.	W	2012	r.	zagraniczne	inwesty-
cje	bezpośrednie	w	Polsce	stanowiły	ok.	30,4%,	a	inwe-
stycje	 portfelowe	 41,0%	 środków	 ogółem	 inwestowa-
nych	 przez	 rynek	 światowy	 w	 tych	 krajach.	 Z	 punktu	
widzenia	 stabilności	 finansowej	 szczególne	 znaczenie	
ma	 struktura	 zadłużenia	 zagranicznego.	 Wzrost	 długu	
krótkookresowego	oceniany	jest	jako	potencjalne	źródło	
zakłócenia	 bezpieczeństwa	 finansowego.	 Dlatego	 też	
wskaźniki	stabilności	porównują	poziom	rezerw	z	zobo-

wiązaniami	o	zapadalności	do	jednego	roku.	Zobowią-
zania	te	można	szacować	jako	sumę	zobowiązań	krótko-
okresowych,	 zobowiązań	 zapadających	 do	 spłaty	 rat	
zadłużenia	długookresowego	(według	okresu	zapadalno-
ści)	 oraz	 potrzeb	 pożyczkowych	wynikających	 z	 salda	
rachunku	 bieżącego	 (korygowanych	 o	 przewidywane	
saldo	rachunku	kapitałowego).	Zmiany	udziału	polskich	
zobowiązań	 krótkookresowych	 w	 PKB	 przedstawiono	
w	tabeli	1.

Znaczenie	zobowiązań	krótkookresowych	modyfiku-
je	 ich	 struktura.	W	Polsce	według	NBP	wielkość	długu	
wobec	podmiotów	powiązanych	wyniosła	w	II	kwartale	
2013	 r.	 43	 mld	 euro,	 co	 stanowiło	 49%	 całkowitego	
krótkoterminowego	 zadłużenia	 zagranicznego	 w	 tym	
okresie.	Z	kwoty	tej	31	mld	euro	przypadało	na	przedsię-
biorstwa,	 a	 12	 mld	 euro	 na	 banki13.	 Taka	 struktura	
zmniejsza	 prawdopodobieństwo	 kryzysu,	 wywołanego	
nagłym	zablokowaniem	dostępu	do	kredytu	niezbędne-
go	do	rolowania	długu.	Równoważne	z	zobowiązaniami	

w	wysokości	4,8	mld	euro.	Rezerwy	oficjalne,	w	 lipcu	
2014	były	na	poziomie	grudnia	2013	r.	

Poziom	długu	zagranicznego	w	relacji	do	PKB	współ-
decyduje	nie	tylko	o	wiarygodności	kredytowej.	Wyzna-
cza	 też,	wraz	 z	warunkami	 rynkowymi,	 koszty	 obsługi	
długu	zmniejszając	poziom	absorpcji	krajowej.	Wydatki 

krajowe	z	 tytułu	obsługi	 inwestycji	zagranicznych	ogó-
łem	 w	 latach	 2012-2103	 przekraczały	 średniorocznie	
5,7%	PKB12.	 Były	 funkcją	 zarówno	wielkości	 importo-
wanego	 kapitału,	 jak	 i	 jego	 struktury.	W	 różny	 sposób	
przebiegały	 zmiany	 napływu	 inwestycji	 bezpośrednich	
i	 portfelowych	do	Polski	 i	 pozostałych	nowych	państw	
członkowskich.

Wykres 3

Zmiany udziału pasywów BIZ i inwestycji portfelowych w PKB w latach 2001-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat - 21.10.2014; IMF Data Warehouse - 4.10.2014; World Economic Outlook 
Database, April 2014.
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Tabela 1

Relacja zobowiązań krótkookresowych do PKB w latach 1995-2013

Lata 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Relacja	długu	
krótkookresowego	 
do PKB 7,0% 16,5% 19,1% 16,7% 18,3% 23,8% 23,3% 24,6% 26,8% 25,5% 23,9% 21,1%

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych NBP.

krótkoterminowymi,	zdaniem	NBP,	są	obligacje	skarbo-
we	 w	 portfelach	 zagranicznych	 inwestorów,	 głównie	
instytucji	 finansowych,	 stanowiące	 ok.	 20%	 obligacji	
ogółem	 Skarbu	 Państwa.	Ocena	 stabilności	 równowagi	
zewnętrznej	prowadzona	jest	przez	NBP	na	bazie	wiel-
kości	 netto.	 Dotyczy	 to	 zarówno	 dynamiki	 rachunku	
bieżącego,	 jak	 i	MPI.	Takie	podejście	zamazuje	 jednak	
wewnętrzną	 dynamikę	 relacji	między	 eksportem	 netto,	
saldem	 dochodów	 i	 transferów	 (bieżących	 i	 kapitało-
wych),	a	także	nie	pokazuje	znaczenia	zmian	pasywów	
i	 aktywów	 pozycji	 inwestycyjnej	 w	 ich	 wielkościach	
bezwzględnych	i	w	relacji	do	PKB.

Wpływ kryzysu na równowagę zewnętrzną

Ważnym	wskaźnikiem	stabilności	ekonomicznej	pozwa-
lającym	 na	 oszacowanie	 prawdopodobieństwa	 kryzysu	
bankowego	czy	walutowego	jest	saldo	na	rachunku	bie-
żącym	 bilansu	 płatniczego.	 Od	 2007	 r.	 rośnie	 liczba	
prac	 poświęconych	 znaczeniu	 bilansu	 płatniczego	 dla	
stabilności	 finansowej	 gospodarki14.	 Rzetelna	 ocena	
zachodzących	 zmian	 nie	 powinna	 jednak	 opierać	 się	
jedynie	na	porównywaniu	arbitralnie	ustalanych	mierni-
ków,	takich	jak	np.	saldo	na	rachunku	bieżącym.	Ocena	
taka	wymaga	uwzględnienia	specyfiki	badanej	gospodar-
ki.	 Istotna	 jest	więc	 analiza	 związków	między	 rachun-
kiem	 bieżącym	 a	 takimi	 miarami	 jak	 MPIN,	 eksport	
netto15	 (określany	 m.in.	 przez	 lukę	 produktową,	 ela-
styczności	 dochodowe	 zagranicy,	 importochłonność, 
terms of trade),	stan	rezerw	dewizowych,	wielkość	i	zna-
czenie	kredytu	w	systemie	finansowym,	poziom	skłonno-
ści	do	 ryzyka	na	 rynkach	 światowych	czy	 też	czynniki	
instytucjonalne	jak	otwartość	gospodarki,	obowiązujący	
system	 kursowy,	 swoboda	 przepływu	 kapitału	 itp.16.	
W	 artykule	 zajmujemy	 się	 relacjami	 między	 MPIN	
a	rachunkiem	bieżącym	oraz	wpływem	zmian	wielkości	
i	 struktury	 MPI	 na	 bilans	 płatniczy,	 uważanymi	 przez	
autora	za	podstawowe	dla	stabilności	w	długim	okresie.	
Teza	ta	 jest	 też	spójna	z	wnioskami	A.	Taylora,	który	–	
analizując	przyczyny	kryzysów	finansowych	w	ostatnich	
140	latach	–	źródło	niestabilności	znajdował	w	nadmier-
nym kredytowaniu gospodarki17.

Jak	pokazano	na	wykresie	1,	kryzys	2008	r.	zahamo-
wał	wzrost	gospodarczy	w	całej	UE.	Jednym	z	powodów	
kryzysu	w	UGW	była	rosnąca	rozbieżność	między	MPIN	
w	krajach	peryferyjnych	i	krajach	centrum.	Podjęte	dzia-

łania	 sanujące	 zapoczątkowały	 proces	 wygaszania	
strukturalnego	deficytu	na	rachunkach	bieżących	w	kra-
jach	peryferyjnych.	Podobne	procesy	rozpoczęły	się	także	
w	 Polsce.	Okres	 po	 2007	 r.	 cechowały	 dwa	 zjawiska:	
większy	 niż	 potrzeby	 pożyczkowe	 (definiowane	 przez	
stan	 rachunku	 bieżącego)	 napływ	 kapitału	 do	 2010	 r.	
i	przewaga	potrzeb	pożyczkowych	nad	napływem	kapi-
tału	od	2011	r.	–	por.	wykres	4.

Przyczyny	 wskazanej	 wyżej	 dynamiki	 zmian	 leżą	
w	strukturze	rachunku	bieżącego	i	kapitałowego.	Popra-
wę	salda	na	rachunku	bieżącym	wszystkich	krajów	UE,	
w	 szczególności	 po	 kryzysie	 zadłużeniowym	 2010	 r.,	
tłumaczy	się	zarówno	prowadzoną	polityką	fiskalną,	jak	
i	dewaluacją	wewnętrzną	krajów	UGW.	Także	w	Polsce	
zwolnione	 tempo	 wzrostu,	 konsolidacja	 finansów	
publicznych	i	ograniczenia	płacowe	miały	wpływ	zarów-
no	na	 zwolnienie	 tempa	wzrostu	 importu,	 jak	 i	wzrost	
eksportu	 –	 por.	 wykres	 2.	 Mimo	 podobnego	 trendu	
zmian	w	równowadze	zewnętrznej	Polski	i	krajów	UGW	
(krajów	 peryferyjnych)	 utrzymuje	 się	 nadal	 jakościowa	
różnica	 struktur	 rachunku	 bieżącego.	 Na	 wykresie	 5	
przedstawiono	trend	zmian	sald	poszczególnych	rachun-
ków	w	%	PKB	w	Polsce	i	krajach	peryferyjnych.

W	krajach	peryferyjnych	główną	przyczyną	deficytu	
na	 rachunku	bieżącym	do	2010	 r.	 był	 rosnący	ujemny	
eksport	netto	(do	maksimum	2%	PKB)	oraz	w	mniejszym	
zakresie	 ujemne	 salda	 dochodów	 i	 transferów	 (odpo-
wiednio	 na	 poziomie	 ponad	 2%	 PKB	 i	 ok.	 1%	 PKB).	
Zmiany	 polskiego	 eksportu	 netto	 i	 salda	 dochodów	
w	analizowanych	latach	w	relacji	do	PKB	były	zadecy-
dowanie	głębsze.	Co	ważniejsze,	trend	deficytowy	salda	
dochodów	w	Polsce	zaczął	się	pogłębiać	od	2004	r.	Gdy	
wzrastało	 ujemne	 saldo	 dochodów,	 które	 jest	 funkcją	
zrealizowanych	 historycznie	 inwestycji	 finansujących	
nadwyżkę	absorpcji	nad	produkcją	krajową	oraz	pochod-
ną	 prowadzonej	 polityki	 monetarnej	 zachęcającej	 do	
inwestycji	kapitałowych,	to	obsługa	pasywów	zagranicz-
nych	 stawała	 się	 ograniczeniem	 swobody	 działania.	
Rosnący	 deficyt	 na	 rachunku	 dochodów	 wymagał	
bowiem,	dla	równoważenia	rachunku	bieżącego,	rosną-
cego	 eksportu	 netto	 i/lub	 rosnących	 transferów	 (bieżą-
cych	 i	kapitałowych).	W	porównaniu	z	sytuacją	w	kra-
jach	 peryferyjnych	 UGW	 sytuacja	 w	 Polsce	 była	 więc	
zdecydowanie	bardziej	złożona.	Podobny	natomiast	był	
trend	zmian	struktur	rachunku	bieżącego	Polski	i	nowych	
krajów	UE	(wykres	6),	przy	pewnych	różnicach	dotyczą-
cych	w	szczególności	wzrostu	eksportu	netto.	Prognozy	
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rozwoju	sald	na	rachunku	bieżącym	sporządzone	przez	
MFW	wskazują	jednak	na	utrzymywanie	się	w	Polsce,	co	
najmniej	w	średnim	okresie,	znacznych	potrzeb	pożycz-
kowych.	

Prognoza	MFW	szacująca	potrzeby	pożyczkowe	na	
poziomie	powyżej	3%	PKB,	jest	w	znacznej	mierze	spój-
na	z	założeniami	rządowymi.	Opublikowany	w	kwietniu	
2014	 r.	 „Wieloletni	 plan	 finansowy	 państwa	 na	 lata	
2014-2017”	zakłada	już	od	2015	r.	większe	tempo	przy-
rostu	importu	niż	eksportu.	Realnie	w	latach	2015-2017	
eksport	według	 rządowych	planów	ma	wzrastać	odpo-
wiednio	o	4,9%,	4,8%	i	4,1%	rocznie,	a	import	o	5,1%,	
5,4%	i	4,8%	rocznie.	W	planie	na	2014	r.	rząd	przyjął,	
że	eksport	(realnie)	wzrośnie	o	5%,	a	import	o	4%.	Przyj-
mując	 prognozy	 MFW	 oraz	 zakładając,	 że	 salda	 na	
rachunku	 kapitałowym	 utrzymają	 się	 na	 poziomie	
6-8	mld	euro	rocznie,	możemy	przewidywać:	(a)	wzrost	
pasywów	MPI	brutto	o	dalsze	ok.	1,5-2%	PKB	(i	prawdo-
podobnie	odpowiadający	mu	wzrost	aktywów	rezerwo-
wych	powiększający	poziom	rezerw	wynikający	z	kapi-
tałowych	 przekazów	 unijnych)	 (b)	 lub/	 i	 zmniejszenie	
rezerw	 dewizowych,	 w	 sytuacji	 spadającego	 tempa	
napływu	 kapitału.	 W	 każdym	 przypadku	 (zakładając	
stałość	 zwrotów	 z	 aktywów	 i	 pasywów)	 ujemne	 saldo	
dochodów	 będzie	 coraz	 większe.	 Zmiany	 salda	 na	
rachunku	 dochodów	 zależą	 od	 tempa	 przyrostu	 pasy-
wów	brutto,	struktury	pasywów	oraz	zmian	dochodowo-
ści	zagranicznych	aktywów	(także	w	relacji	do	polskich	

aktywów	 za	 granica).	 Jeżeli	 wzrost	 pasywów	 brutto	
powodować	 będzie	 dalsze	 pogłębianie	 się	 deficytu	 na	
rachunku	dochodów,	a	 tak	kształtuje	 się	obecnie	 trend	
na	 rachunku	 dochodów,	 to	 utrzymywanie	 3%	deficytu	
na	 rachunku	 bieżącym	 oznacza	 konieczność	 ciągłego	
wzrostu	eksportu	netto.	Utrzymanie	stałego	udziału	defi-
cytu	na	rachunku	bieżącym	w	PKB	wymaga,	by	relacja	
zmian	 deficytu	 na	 rachunku	 dochodów	 do	 PKB	 była	
równoważna	z	relacją	przyrostu	eksportu	netto	do	PKB.	
Innymi	 słowy,	 wpływ	 na	 konsumpcję	 w	 kraju	 coraz	
większych	 dochodów	 zagranicy,	 które	 rosną	 z	 tytułu	
zmian	wielkości	 i	struktury	pasywów	międzynarodowej	
pozycji	 inwestycyjnej,	 zależy	 także	 od	 tempa	 wzrostu	
PKB	 (nominalnego).	 Także	 kwestia	 stabilności	 finanso-
wej,	 widziana	 przez	 pryzmat	 stosunków	 z	 zagranicą,	
sprowadza	się	do	relacji	między	zmianą	międzynarodo-
wej	pozycji	 inwestycyjnej	netto	(aktywa	minus	pasywa)	
a	zmianą	PKB.	

M.	Obstfeld w	dyskusji	na	temat	znaczenia	rachunku	
bieżącego	 dla	 stabilności	 finansowej18	 zwraca	 uwagę,	
że	poziom	MPIN	w	określonym	czasie	 t	 (poziom	obej-
mujący	zarówno	sektor	publiczny,	jak	i	prywatny)	deter-
minuje	 zaktualizowaną	 (według	 prawdopodobieństwa	
subiektywnego)	wartość	netto	ujemnego	eksportu.	Taka	
teza	 zakłada	 oczywiście,	 że	 otoczenie	 (kredytodawcy)	
nie	 zgodzi	 się	na	 stały	wzrost	 długu	w	 relacji	 do	akty-
wów.	Jeżeli	więc	deficyt	na	rachunku	bieżącym	zwięk-
sza	stale	pasywną	pozycję	inwestycyjną	kraju	(abstrahu-

Wykres 4

Zmiana potrzeb pożyczkowych i napływu kapitału w latach 1997-2013 (mld euro)

Źródło: Na podstawie bilansu płatniczego NBP (20.10.2014).
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Źródło: Jak w wykresie 1.

Wykres 5

Trend (HP, 100) zmian sald na rachunku bieżącym w Polsce, krajach peryferyjnych  
oraz nowych krajach 12UE (6UGW + 6UE) w latach 1997-2015

jąc	od	efektów	kapitalizacji	aktywów	i	pasywów),	to	od	
pewnego	momentu	wydatki	w	kraju	będą	musiały	 spa-
dać	 i/lub	 dochody	 przy	 stałej	 konsumpcji	 rosnąć,	 by	
utrzymać	wypłacalność	obu	sektorów.

Ponieważ	saldo	na	rachunku	bieżącym,	oprócz	eks-
portu	netto,	jest	funkcją	dochodów,	stabilność	finansowa	
zależy	też	od	zmian	poziomu	dochodowości	na	świato-
wym	rynku	 finansowym.	Gdy	pasywa	kraju	 są	większe	
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niż	 aktywa,	 to	 przy	wzroście	 dochodowości	 inwestycji	
rosną	 też	 wymagania,	 co	 do	 relacji	 między	 absorpcją	
i	 dochodami,	 określając	 możliwości	 konsumpcyjne	
w	długim	okresie.	Zaangażowanie	 sektora	 finansowego	
w	 finansowanie	 przedsięwzięć	 publicznych	 i	 prywat-
nych	zależy	od	postrzegania	bezpieczeństwa	podejmo-
wanych	 inwestycji.	 Ponieważ	 wycena	 wiarygodności	
kredytowej	 kraju	 jest	 różna	 u	 poszczególnych	 kredyto-
dawców,	 granicę	 wzrostu	 zadłużenia	 brutto	 dłużnika	
wyznacza	jego	krańcowy	kredytodawca.	Spadek	wiary-
godności	 kredytowej,	mierzony	wzrostem	 stosowanego	
miernika	 stabilności	 finansowej,	nie	 jest	 jednak	warun-
kiem	 koniecznym	 do	 rozpoczęcia	 kryzysu	 zadłużenio-
wego.	 Wynika	 to	 z	 różnic	 w	 wycenie	 wiarygodności	
między	 samymi	 wierzycielami.	 Oczywiste	 jest,	 że	 ze	
względu	na	subiektywność	ocen	wierzyciele,	poza	mie-
rzalnymi	parametrami,	biorą	pod	uwagę	pozycję	dłużni-
ka	 na	 rynku,	 jego	 relacje	 polityczne	 i	 inne	 czynniki.	
Dopiero	 kiedy	 „masa	 krytyczna”	 wierzycieli	 zacznie	
podobnie	wyceniać	granicę	zadłużenia,	rozpoczyna	się	
kryzys,	który	może	mieć	charakter	pełzający	lub	wybu-
chowy19.	Różnie	 też	wierzyciele	oceniają	mierniki	 sta-
bilności	 odnosząc	 je	 do	 poziomów	 obserwowanych	
w	 innych	 gospodarkach.	 W	 dyskusjach	 o	 stabilności	
finansowej	 podkreśla	 się	 coraz	 częściej,	 że	 wskaźniki	
netto	 nie	 są	wystarczające	 do	 rzetelnej	wyceny	wiary-
godności,	 istotna	 jest	 natomiast	 znajomość	 wielkości	
i	struktury	pozycji	brutto.	Analiza	zmian	wielkości	netto	
w	czasie	wskazuje	jednak	na	kierunek,	w	którym	zmie-

rza	gospodarka,	informując	o	zmianie	prawdopodobień-
stwa	destabilizacji	finansów.

Znaczenie MPIN dla oceny stanu równowagi 
zewnętrznej

Problem	 właściwej	 oceny	 stabilności	 finansowej	
komplikuje	 fakt,	 że	obserwowane	zmiany	MPIN	nie	 są	
w	praktyce	równe	saldu	na	rachunku	bieżącym.	Przyczy-
ny	 zmiany	 poziomu	 korelacji	 między	 MPIN	 i	 rachun-
kiem	bieżącym	w	krajach	rozwiniętych	i	 rozwijających	
się	w	 okresie	 1971-2010	 omawia	m.in.	M.	Obstfeld20.	
Zwraca	uwagę,	że	znaczący	spadek	korelacji	obserwo-
wany	 był	 w	 szczególności	 w	 ostatnim	 dziesięcioleciu	
ubiegłego	stulecia.	Różne	od	rachunku	bieżącego	zmia-
ny	MPIN	powodowały	znaczny,	w	pewnym	sensie	egzo-
geniczny	 transfer	 zasobności	 (wealth)	 między	 krajami.	
Wynikało	to	z	faktu	rozdzielności	przepływów	aktywów	
i	pasywów.	Spowodowało	też	w	okresie	kryzysu	finanso-
wego	 destabilizację	 sektora	 finansowego21.	 Stąd	wnio-
skowanie na podstawie danych netto niekoniecznie 
prowadzi	do	takich	samych	wniosków,	jak	w	przypadku	
analizy	danych	brutto22.	Kryzys	wywołuje	np.	brak	moż-
liwości	rolowania	krótkich	pasywów	czy	brak	płynności	
wywołany	 sztywnością	 aktywów	 itp.	 Gros	 transakcji	
finansowych	 prowadzonych	 jest	 po	 stronie	 aktywów	
i	 pasywów	MPI	przez	 różne,	 niezwiązane	 z	 sobą	pod-
mioty	sektora	prywatnego,	które	charakteryzuje	ich	wła-

Wykres 6

Prognoza zmian sald na rachunku bieżącym nowych krajów UE do 2018 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prognozy MFW.
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sna	 wewnętrzna	 stabilność,	 wynikająca	 z	 ich	 sytuacji	
bilansowej23.	 Z	 tego	 też	 powodu	 kryzys	 finansowy	
w	2007	r.	i	2008	r.	dotykał	instytucje	finansowe	zarówno	
krajów	deficytowych,	jak	i	nadwyżkowych	(w	szczegól-
ności	banki	Niemiec).	W	okresie	przed	wybuchem	kry-
zysu	 finansowego	 w	 2007	 r.	 25%	 aktywów	 banków	
niemieckich	stanowiły	depozyty	międzybankowe.	Udział	
kredytów	 międzybankowych	 w	 aktywach	 niemieckich	
banków	 był	 2-3	 razy	 większy	 niż	 np.	 we	 Włoszech,	
Holandii,	Hiszpanii	czy	Finlandii	(wyższy	poziom	noto-
wano	tylko	w	Szwajcarii24).	

G.	Hale	i	M.	Obstfeld przeprowadzili ekonometrycz-
ne	badanie	przepływów	kredytu	i	długu25 (na podstawie 
danych	 Bank	 for	 International	 Settlements	 (BIS),	 MFW	
i Dealogic’s Loan Analytics)	 między	 bankami	 krajów	
centrum	(C	),	krajów	peryferyjnych	(P)	i	pozostałych	cen-
trów	 finansowych	 (F).	Dokumentowano	 ekonometrycz-
nie	 tezę	 o	 wzroście,	 po	 utworzeniu	 UGW,	 pasywów	
banków	C	w	relacjach	z	bankami	F	oraz	wzroście	akty-
wów	banków	C	w	relacjach	z	bankami	P.	Wynikało	 to	
z	dysparytetu	 stóp	procentowych	 (carry trade).	Banki	C	
pożyczały	relatywnie	tanio	w	F	(w	stosunku	do	możliwo-
ści	instytucji	krajów	P)	i	lokowały	swe	aktywa	w	krajach	
peryferyjnych.	W	marcu	2011	r.	ekspozycja	wszystkich	
europejskich	 banków	 na	 kraje	 PIIGS26	 wynosiła	 ok.	
2,2	biliona	 euro27.	Dotyczyło	 to	w	 szczególności	 ban-
ków	niemieckich,	których	ekspozycja	zagraniczna	wzro-
sła	 z	 760	 mld	 euro	 w	 1999	 r.	 do	 2	 400	 mld	 euro	
w	 2008	 r.	 Prowadziło	 to	 do	 zwiększania	 zadłużenia	
(deficytu)	w	krajach	peryferyjnych.	Równocześnie	 rosła	
ekspozycja	banków	krajów	centrum	i	zmniejszała	się	ich	
odporność	 na	 stres.	 Takim	 działaniom	 sprzyjały	 różne	
okoliczności:	rosnąca	płynność	na	rynkach	finansowych,	
przekonanie	 o	 braku	 ryzyka	 kraju,	 upowszechnienie	
agresywnego	 profilu	 biznesowego,	 zakładającego	mak-
symalizację	 zysku	 poprzez	 rosnący	 udział	 transakcji	
ryzykownych	 w	 portfelu	 instytucji	 finansowych	 (bez-
względna	awersja	do	 ryzyka	malała	wraz	 ze	wzrostem	
zysku)	 czy	 też	 efekt	 naśladownictwa28. Historycznie	
analizując,	powody	dynamicznego	wzrostu	akcji	kredy-
towej	 były	 rozmaite29.	 W	 latach	 80.	 i	 90.	 ub.	 wieku	
chodziło	o	odbudowę	pozycji	kapitałowej	po	kryzysach	
bankowych	i	rekompensatę	strat	poniesionych	w	związ-
ku	 z	 redukcją	 długu	w	Ameryce	 Łacińskiej.	W	następ-
nych	latach	rosło	znaczenie	deregulacji,	nowej	inżynierii	
finansowej,	 techniki	 obliczeniowej	 i	 komunikacyjnej,	
stwarzających	możliwości	dynamicznego	wzrostu	obro-
tów	 i	 zysku.	 Istotną	 rolę	 odegrał	 też	 „wyścig”	 między	
regulowanym	 sektorem	 bankowym	 (m.in.	 poziomem	
rezerw	 obowiązkowych)	 a	 instytucjami	 monetarnymi	
rynku	 kapitałowego.	Globalizacja	 i	 narastanie	w	 syste-
mie	 finansowym	 państw	 rozwiniętych	 oszczędności	
generowanych	 przez	 kraje	 wschodzące	 spowodowały	
dalszy	gwałtowny	wzrost	aktywów	wszystkich	instytucji	
finansowych.	Rosły	zyski	sektora,	a	wraz	z	nimi	wrażli-
wość	całego	systemu	finansowego.	Równolegle	do	prze-
pływów	 kapitałowych30,	 wzrastały	 finansowane	 rosną-
cym	 kredytem	 przepływy	 różnego	 rodzaju	 aktywów	
(długu,	 papierów	 udziałowych),	 zmieniając	 strukturę	

międzynarodowej	 pozycji	 inwestycyjnej	 kraju.	 Udział	
kredytu	w	PKB	rósł	do	2011	r.	we	wszystkich	krajach	UE,	
w	 szczególności	 w	 gospodarkach	 peryferyjnych	 (ok.	
200%)31.	W	Hiszpanii	i	Irlandii	udział	kredytów	w	PKB	
w	latach	2001-2011	wzrósł	o	ok.	100%.	W	Polsce	należ-
ności	 wzrosły	 w	 tym	 samym	 czasie	 z	 35,7%	 do	 63%	
PKB.	

Jak	stwierdzono	wyżej,	wartość	aktywów	i	pasywów	
międzynarodowej	pozycji	inwestycyjnej	ulega	zmianom	
nie	zawsze	odpowiadającym	wielkości	salda	na	rachun-
ku	bieżącym.	Różnice	wyceny	(CG)	wynikają	ze	zmian	
kursu	walut,	zmian	wyceny	papierów	udziałowych	(gieł-
da)	czy	dłużnych,	zmian	wyceny	instrumentów	(capital 
gain)	oraz	błędów	i	opuszczeń	statystycznych32.	Zmiana	
MPIN,	czyli	 różnica	między	zmianą	poziomu	aktywów	
(A)	i	pasywów	(P)	jest	funkcją	salda	na	rachunku	bieżą-
cym	(CA)	oraz	zmian	wyceny	kapitałowej	A	i	P.	

∆MPIN = ∆A	-	∆P	=	CA	+	CGA - CGP

Analizując	poziom	inwestycji	zagranicznych,	abstra-
huje	się	często	od	efektów	kapitalizacji.	Jednak	rosnący	
poziom	 przepływów	 finansowych	 brutto	 w	 relacji	 do	
przepływów	handlowych	(mniej	widoczny	w	przypadku	
Polski)	 powoduje	 narastanie	 różnic	 między	 zmianami	
MPIN	a	saldem	na	rachunku	bieżącym.	Różnice	wynikające	
z	 kapitalizacji,	 zmieniając	 poziom	 netto	 zobowiązań	
zagranicznych	 kraju,	mogą	 szczególnie	wraz	 ze	wzro-
stem	 w	 danym	 kraju	 przepływów	 brutto	 przekraczać	
wielkość	 sald	 na	 rachunku	 bieżącym.	 Rosnący	 wpływ	
kapitalizacji	 aktywów	 i	 pasywów	 na	 MPIN	 wspierał	 
doktrynę	 Nigela	 Lawsona33,	 która	 nie	 przywiązywała	
wagi	 do	 rachunku	 bieżącego	 i	 nawiązując	 do	 logiki	 
Hume’a	zakładała	samoregulację	rachunku	handlowego	
(przy	 założeniu	 równoważenia	 deficytu	 budżetowego	
przez	sektor	publiczny).	Dopiero	kryzys	2010	r.	spowo-
dował,	 że	 w	 czerwcu	 2014	 r.	 do	 wskaźników	 „Alert 
Mechanizm Report”	KE	wprowadziła	obserwacje	zmian	
na	rachunku	bieżącym,	zmian	aktywów	i	pasywów	MPI,	
zadłużenia	zagranicznego	netto,	a	także	zmian	wskaźni-
ków	 dotyczących	 konkurencyjności	 gospodarki	 (m.in.	
REER,	 terms of trade,	 udział	 w	 rynku).	 Opublikowany	
raport	obejmuje	okres	od	2003	r.34. Narastający	w	okre-
sie	 1999-2008	 dualizm	 zmian	 obserwowanych	 na	
rachunku	bieżącym	krajów	centrum	i	gospodarek	peryfe-
ryjnych	nie	spowodował	jednak	po	2010	r.	destabilizacji	
systemu	 finansowego,	 głównie	 dzięki	 funkcjonowaniu	
mechanizmu	Target2.	Target2	stanowi	otwartą	linię	kre-
dytową,	 zastępującą	 rezerwy	 kredytowe,	 które	 musi	
utrzymywać	kraj	będący	poza	systemem	wspólnej	walu-
ty.	Bez	systemu	Target2	deficyt	płatniczy	powodowałby	
odpływ	 środków	 z	 systemu	 bankowego,	 pogłębiając	
credit crunch	w	systemie	finansowym.

Zmiany	 międzynarodowej	 pozycji	 inwestycyjnej	
netto	 pokazują	 szereg	 aspektów	 gospodarki:	 jej	 otwar-
tość,	 zależność	 od	 zewnętrznych	 źródeł	 finansowania,	
stabilność	finansową	czy	wrażliwość	na	zmiany	walory-
zacji	aktywów	i	pasywów.	Poziom	otwartości	mierzony	
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jest	m.in.	relacją	połowy	sumy	aktywów	i	pasywów	MPI	
do	PKB.	Tak	określana	otwartość	polskiej	gospodarki	jest	

niska	i	to	nie	tylko	w	porównaniu	z	gospodarkami	rozwi-
niętymi	–	por.	dane	w	tabeli	2.

Tabela 2 

Udział MPI w PKB wybranych krajów w 2004 r. i 2013 r.

 Kraje 
Lata UGW Czechy Węgry Rumunia Słowenia Słowacja Szwecja Wielka. 

Brytania Polska

2004 1,18 0,70 0,86 0,43 0,61 0,73 1,86 3,19 0,52

2013 2,07 1,00 1,37 0,67 0,67 0,93 2,73 4,53 0,76

Różnica	
2013-2004 0,89 0,30 0,51 0,24 0,05 0,19 0,87 1,34 0,24

Źródło: Dane AMECO.

Związek	 gospodarki	 z	 zagranicznymi	 inwestorami	
mierzony	 udziałem	MPI	 w	 PKB	 czy	 też	 innymi	 słowy	
poziom	dźwigni	finansowej	w	gospodarce	jest	też	w	Pol-
sce	mniejszy	niż	w	innych	nowych	krajach	UE,	a	różnica	
ta	na	przestrzeni	10	lat	w	niektórych	przypadkach	nawet	
wzrosła.	W	polskich	warunkach	niski	 jest	 też	wskaźnik	
Grubela-Lloyda35	 (wskaźnik	 GL),	 informujący	 o	 inten-
sywności	 wymiany	 aktywów	 między	 danym	 krajem	
a	otoczeniem.	W	Polsce	wskaźnik	ten	wynosi	ok.	0,55,	
podczas	 gdy	w	 krajach	 rozwiniętych	0,90,	 a	w	 gospo-

darkach	wschodzących	0,7536.	Pokazuje	 to,	że	Polska,	
w	 której	 od	 2004	 r.	 wskaźnik	GL	 nieznacznie	maleje,	
w	 coraz	 większym	 zakresie	 realizuje	 to,	 co	 Obstfeld	
nazywa intertemporal trade,	tj.	wymianę	dóbr	konsumo-
wanych	dzisiaj	na	aktywa	upoważniające	 inwestora	do	
konsumpcji	w	przyszłości.	

Zwracaliśmy	wyżej	 uwagę	 na	 rosnące	 rozbieżności	
między	zmianami	MPIN	i	saldem	na	rachunku	bieżącym	
bilansu	płatniczego.	Niektóre	kwestie	wyceny	omawiane	
są	 też	w	 raporcie	 EBC37.	Nie	 zbadano	dotychczas,	 jak	

Wykres 7

Zmiany MPIN i salda na rachunku bieżącym w Polsce w latach 1994-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP.
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zmiana	 waloryzacji	 wpływa	 na	 wielkość	 salda	 docho-
dów,	czyli	na	równowagę	zewnętrzną.	Malejąca	korela-
cja	między	oboma	szeregami	wskazuje	jednak	na	rosną-
cą	wrażliwość	aktywów	i	pasywów	zagranicznych	bada-
nego	 kraju	 na	 różnego	 typu	 zmiany	 waloryzacyjne38.	
Sytuację	 w	 Polsce	 w	 tym	 zakresie	 przedstawiono	 na	
wykresie	7.

Na	lewym	wykresie	porównuje	się	wielkości	stanów	
MPIN	w	poszczególnych	latach	ze	skumulowanym	sal-
dem	 na	 rachunku	 bieżącym	 bilansu	 płatniczego.	 Od	
2004	r.	oba	szeregi	są	rozbieżne.	Na	prawym	wykresie	
pokazano	z	kolei	wielkość	strumienia	(salda	na	rachunku	
bieżącym	w	każdym	roku	badanego	okresu)	oraz	różnicę	
między	corocznymi	zmianami	MPIN	(MPIN	t	–	MPIN	t-1) 
korygowanymi	o	saldo	na	rachunku	bieżącym	w	okresie	
(t	 –	 t-1),	 które	 można	 określić	 jako	 zmiany	 stock-flow 
(analogia	 do	 waloryzacji	 stock-flow	 długu	 sektora	
publicznego	jest	tutaj	oczywista).

Jak	wskazano	wyżej,	kryzys	2008	 r.	nie	zahamował	
napływu	kapitału	do	Polski.	 Spowodował	 jednak	gwał-
towne	 zmiany	 waloryzacyjne,	 określane	 jako	 zmiany	
stock-flow.	Przyczyny	obserwowanych	zmian,	ich	poziom	
i	 zmienność	 wymagają	 dalszych	 badań.	 Przykładowo	
można	wykazać,	że	zmiany	waloryzacyjne	nie	są	wyni-
kiem	 różnic	 między	 statystycznym	 stanem	 rezerw	 na	
koniec	roku	i	poziomem	rezerw	wykazanym	w	bilansie	
płatniczym.	Korelacja	między	obu	szeregami	w	okresie	
2005-2012	była	bowiem	wysoka	i	wynosiła	0,92.	Nato-
miast	 korelacja	 między	 zmianami	 nominalnego	 kursu	
złotego	oraz	zmianami	waloryzacyjnymi	w	tym	samym	
okresie	była	ujemna	i	wynosiła	minus	0,14.	W	tabeli	3	
pokazano	korelację	między	corocznymi	zmianami	MPIN	
i	saldem	na	rachunku	bieżącym	w	Polsce	i	w	niektórych	
grupach	krajów	UE	(3UE	oznacza	Danię,	Szwecję	i	Wlk.	
Brytanię;	6UE	i	6	UGW	oznacza	jak	w	wykresie	1).

Tabela 3

Korelacja między MPIN i rachunkiem bieżącym 
w latach 2005-2012  

 Kraje Korelacja zmian MPIN 
i rachunku bieżącego

UGW 0,63

3UE -0,34

6UGW 0,55

6UE 0,50

Polska -0,20

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Ujemną	korelację	obu	szeregów	obserwujemy	w	przy-
padku	Polski	 i	 trzech	„starych”	krajów	UE,	które	nie	są	
członkami	UGW.	Szczególnie	wysoką	ujemną	korelację	
obu	szeregów	notowano	w	przypadku	Wielkiej	Brytanii	
i	 Szwecji.	 Natomiast	 dodatnią	 korelację	 miała	 w	 tym	

samym	okresie	Dania.	Także	w	przypadku	krajów	UGW	
związki	 między	 obu	 szeregami	 nie	 są	 jednoznaczne.	
W	Niemczech,	Holandii,	Luksemburgu,	Włoszech	i	Gre-
cji	 notujemy	 korelację	 ujemną,	 w	 pozostałych	 krajach	
dodatnią.	

Stabilność finansowa kraju

Istotnym	 wskaźnikiem	 zmian	 zasobności	 kraju	 czy	
też	jego	zobowiązań	wobec	otoczenia	są	nie	tylko	zmia-
ny	MPIN,	ale	także	relacje	między	MPIN	i	PKB.	Te	ostat-
nie	są	bowiem	istotnym	wskaźnikiem	stabilności	finanso-
wej39. Jeżeli	np.	ze	względu	na	wiarygodność	kredyto-
wą,	 musimy	 utrzymywać	 stałą	 relację	 między	 MPIN	
i	PKB,	tak	by	stopa	zwrotu	netto	(czy	transfery,	wypłaty	
netto)	 z	 tytułu	 MPIN	 nie	 przekraczała	 przyrostu	 PKB,	
wtedy	stopa	wzrostu	PKB	powinna	wynikać	z	formuły:

St = Yt	/Yt-1 =	(RBt	/	Yt)	/	(MPINt -1/	Yt),		 (1)

gdzie:

S	–	wymagany	i	pożądany	(hipotetyczny)	dla	stabilności	 
						finansowej	poziom	tempa	wzrostu	PKB,

RB	–	saldo	na	rachunku	bieżącym	bilansu	płatniczego,

Y	–	dochód	narodowy.

Powyższa	 formuła	 zakłada	 oczywiście,	 że	 zmiana	
MPIN	w	przybliżeniu	równa	jest	saldu	na	rachunku	bie-
żącym,	a	wymiana	aktywami	między	gospodarką	kraju	
i	 jej	 otoczeniem	 jest	 zrównoważona.	 Znając	 poziom	
potrzeb	 pożyczkowych	 w	 danym	 roku,	 obliczamy	
wskaźnik	S,	tj.	wymagany	i	pożądany	(hipotetyczny)	dla	
stabilności	 finansowej	 poziom	 tempa	 wzrostu	 PKB.	
Porównując	 wskaźnik	 S ze wzrostem rzeczywistym 
w roku t	możemy	wnioskować	o	tendencji	zmian,	jakie	
zachodzą	w	relacjach	kraju	z	zagranicą.	Na	wykresie	8	
przedstawiono	różnicę	między	wskaźnikami	St i rzeczy-
wistym	 tempem	 wzrostu	 PKB	 w	 latach	 1995-2013.	
Ponieważ	w	Polsce	od	2004	r.	zmiany	MPIN	są	różne	od	
sald	 na	 rachunku	 bieżącym,	 to	 do	 szacunku	 trendów	
stabilności	 finansowej	 przyjmuje	 się	 zmianę	 MPIN	
w	dwóch	sytuacjach.	Na	lewym	wykresie	przedstawiono	
trend	stabilności,	gdy	MPIN	korygujemy	o	transfer	kapi-
tałów	 z	 UE,	 na	 prawym	 zaś	 trend,	 gdy	 takiej	 korekty	
MPIN	nie	przeprowadzono.	Chodzi	o	zbadanie,	w	jakim	
zakresie	transfer	kapitału	z	UE	poprawia	wskaźnik	stabil-
ności	finansowej.	

Obserwowane	zmiany	tych	relacji	w	czasie	wskazu-
ją,	 że	 pomimo	 realizowanych	 znacznych	 transferów	
kapitałowych40,	 stabilność	 finansowa	 (z	 punktu	widze-
nia	 stosunków	 finansowych	 z	 zagranicą)	 nie	 została	
osiągnięta	do	2013	r.	(wykres	lewy).	Hipotetyczny	wskaź-
nik,	bez	 transferów	kapitałowych	z	UE	 (wykres	prawy),	
wskazuje	z	kolei	na	utrzymujący	się	głęboki	brak	równo-
wagi	zewnętrznej.	Jedną	z	istotnych	przyczyn	tej	sytuacji	
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Wykres 8

Zmiany trendu stabilności finansowej Polski w latach 1995-2013

Źródło: Jak w wykresie 7.

są	wysokie	koszty	obsługi	zagranicznych	pasywów	brut-
to	MPI.	

W	 tabeli	 4	 przedstawiono	 szacunek	 średnich	 zwro-
tów	 z	 inwestycji	 zagranicznych	 w	 dwóch	 okresach:	
2004-2008	oraz	2009-2013	(na	podstawie	danych	NBP).	
Precyzyjne	 obliczenie	 zwrotów,	 w	 szczególności	 BIZ,	
jest	trudne	z	uwagi	na	reinwestowane	zyski,	ceny	trans-
ferowe	 czy	 koszty	 kredytów	 udzielanych	 przez	 firmy	
macierzyste	 polskim	 przedsiębiorstwom	 z	 kapitałem	
zagranicznym.

Warto	 zauważyć,	 że	 obniżce	 wypłat	 związanych	
z	 BIZ	 i	 pozostałych	 inwestycji	 towarzyszyły	 wzrosty	
zwrotów	 z	 inwestycji	 portfelowych.	 Trzeba	 zwrócić	
uwagę	na	dwa	aspekty	takiej	dynamiki	poziomu	wypłat.	
Z	 jednej	 strony	 poziom	 zwrotów	 był	 między	 innymi	

efektem	utrzymującego	się	wysokiego	poziomu	płynno-
ści	na	rynkach	światowych	i	niskich	stóp	procentowych.	
Z	drugiej	natomiast	wysoki	poziom	zwrotów	z	inwestycji	
portfelowych	 był	wynikiem	 relatywnie	wysokich	 krajo-
wych	 stóp	 procentowych,	 co	 pozwalało	 utrzymywać	
poziom	inwestycji	zagranicznych,	także	w	okresie	kryzy-
su	 (inwestycje	 portfelowe	w	 latach	 2008-2012	wzrosły	
ponad	dwukrotnie,	do	129	mld	euro).	Trzeba	też	pamię-
tać,	że	prawdopodobny	w	przyszłości	wzrost	cen	pienią-
dza	 na	 rynkach	 światowych	 spowoduje	 wzrost	 wypłat	
z	 zagranicznych	 inwestycji	 w	 Polsce.	 Przy	 obecnym	
poziomie	rocznych	wypłat	z	tytułu	pasywów	MPI,	zatrzy-
manie	transferów	kapitałowych	oznacza,	że	utrzymanie	
przez	władze	relacji	MPIN	do	PKB	na	poziomie	2013	r.,	
wymagałoby	zmniejszenia	absorpcji	wewnętrznej	o	ok.	
2,3%	PKB.	W	systemie	kursu	płynnego,	można	by	w	tej	

Tabela 4

Szacunek zwrotów z inwestycji kapitałowych w latach 2004-2013

Okresy

Zagraniczne 
inwestycje 

bezpośrednie 
w Polsce

Kapitał własny 
i reinwestowane 

zyski

Zagraniczne 
inwestycje 
portfelowe 
w Polsce

Udziałowe 
papiery 

wartościowe

Dłużne papiery 
wartościowe 

Pozostałe 
inwestycje 

zagraniczne

2004-2008 10,3% 13,1% 3,8% 2,8% 4,2% 2,9%

2009-2013 8,0% 11,1% 4,3% 4,3% 4,3% 2,5%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych bilansu płatniczego NBP.
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sytuacji	 oczekiwać	 zacieśnienia	 polityki	 finansowej	
lub/i	deprecjacji	kursu	złotego.

MPIN jako ograniczenie swobody działania

Stabilizację	finansową	kraju	rozpatruje	się,	biorąc	pod	
uwagę	 już	 ukształtowaną	 wielkość	 i	 strukturę	 MPIN.	
Jeżeli	 dla	 utrzymania	 wiarygodności	 kredytowej	
niezbędne	 będzie	 utrzymanie	 relacji	MPIN	 do	 PKB,	 to	
gospodarka	 musi	 być	 zdolna	 do	 generowania	 takiego	
eksportu,	 który	przy	danej	 importochłonności	 dochodu	
pozwoli	 na	 realizację	 tempa	 wzrostu	 PKB	 równego	
zmianom	MPIN.

Przyjmując	M	–	jako	MPIN,	g	–	jako	tempo	wzrostu	
PKB,	 RB	 –	 jako	 saldo	 na	 rachunku	 bieżącym	 (różnica	
między	eksportem	 i	 importem	 towarów	 i	usług),	 tempo	
wzrostu	PKB	w	roku	t+1	można	zapisać	następująco:

g t+1 =	RB	t+1	/	M t  (2)

Przyjmując	z	kolei:	

Z	–	jako	dochód	zagranicy,
Ψ	–	jako	dochodowa	elastyczność	eksportu	(zagranicy),	
Ξ	–	jako	importochłonność	dochodu	krajowego,
Y	–	jako	dochód	narodowy,

wtedy	 tempo	wzrostu	 PKB	w	 roku	 t+1	można	 zapisać	
w	inny	sposób

g t+1 = [Z t+1 * ψ	)]	–	[	Y	t+1 * Ξ)]	/	M	t  (3)

Przywołując	model	 Thirlwalla41	 szacuje	 się	 różnice	
między	modelowym	wzrostem	PKB,	tj.	wzrostem	(∆RBY),	
który	byłby	wymagany	dla	utrzymania	stabilnej	 równo-
wagi	 zewnętrznej	 (abstrahując	 od	 wpływu	 na	 wzrost	
zmian terms of trade	oraz	napływu	kapitału	netto)	a	fak-
tycznym wzrostem PKB (∆Y).	W	swoim	modelu	Thirlwall	
nawiązuje	 do	 dynamicznej	 wersji	 mnożnika	 Harroda	
i	 definiuje	 wzrost	 dochodu	 ∆RBY	 jako	 relację	 między	
tempem	wzrostu	 eksportu	 i	 dochodową	 elastycznością	
importu	 (w	 cenach	 stałych).	Warto	 zwrócić	 uwagę,	 że	
celem	modelu	Thirlwalla	jest	jedynie	pokazanie	znacze-
nia	 ograniczenia	 w	 postaci	 utrzymywania	 równowagi	
zewnętrznej	(definiowanej	poprzez	saldo	handlowe	czy	
rozszerzając	wnioskowanie	determinowanej	przez	rachu-
nek	bieżący)	dla	realizacji	realnego	tempa	wzrostu	docho-
du	narodowego.	W	modelu	tym	eksport	(wzrost	w	cenach	
stałych)	jest	wynikiem	elastyczności	dochodowej	zagra-
nicy,	 a	 elastyczność	 importu	 jest	 pochodną	 dochodu	
krajowego	i	popytu	na	import	(w	obu	przypadkach	eks-
port	 i	 import	 nie	 są	 tylko	 wynikiem	 zmian	 poziomu	
dochodu	 zagranicznego	 czy	 krajowego).	 Rozszerza	 to	
model	wzrostu	o	dodatkowe	parametry	w	stosunku	np.	
do	liniowego	modelu	P.	Sulmickiego42,	który	wiąże	rów-
nowagę	zewnętrzną	przede	wszystkim	z	produkcją	kra-
jową.	 Thirlwall	 rozszerza	 dalej	 model	 wprowadzając	
kapitał,	 terms of trade	 czy	krzyżowe	elastyczności	 eks-
portu	i	importu.	

Przeprowadzony	 w	 artykule	 szacunek	 parametrów	
potrzebnych	do	testowania	modelu	wykonano	na	histo-
rycznych	danych	oraz	opublikowanej	prognozie	Eurosta-
tu	na	lata	2014	i	2015.	Importochłonność	szacowano	na	
dwa	 sposoby.	 Pierwszy	 jako	 ilościowe	 zmiany	 roczne	
szeregów	importu	i	PKB	(doprowadzonych	do	stacjonar-
ności).	Drugi	 natomiast	 jako	 szacunek,	w	 tych	 samych	
okresach,	współczynnika	regresji	między	szeregami	(sta-
cjonarnymi)	importu	i	PKB.	Szacunki	importochłonności	
wykonano	dla	okresu	1992-2015.	W	obu	przypadkach	
importochłonność	 maleje	 od	 2008	 r.	 do	 2013	 r.,	 aby	
następnie	 wzrastać.	 Także	 według	 prognoz	 Eurostatu	
udział	 importu	 w	 PKB	 (w	 cenach	 stałych)	 wzrośnie	
w	Polsce	z	42,3%	w	2013	r.	do	44,1%	w	2015	r.	Z	regre-
sji	szeregów	stacjonarnych	eksportu	i	importu	oraz	PKB	
(w	cenach	stałych)	wynika	też	silniejszy	związek	między	
zmianami	PKB	 i	zmianami	 importu	niż	między	ekspor-
tem	 i	 PKB.	 Dla	 okresu	 2004-2014	 (dane	 dla	 2014	 są	
prognozą	KE)	współczynnik	regresji	importu	i	PKB	wyno-
si	 aż	 2,15	 (t=4,	 R2=65),	 natomiast	 przyrost	 eksportu	
o	 jednostkę	 powodował	 wzrost	 PKB	 jedynie	 o	 0,43	
(t=3,2,	 R2=0,54).	 Z	 kolei	 z	 regresji	 między	 szeregami	
stacjonarnymi	 importu	 i	 eksportu	 wynikało,	 że	 wzrost	
eksportu	o	jednostkę	pociągał	za	sobą	przyrost	 importu	
o	1,57	jednostki	(t=16,	R2=0,96).	Z	zastrzeżeniem,	wyni-
kającym	 z	 uproszczenia	 związków	 przyczynowo-skut-
kowych,	można	wyciągnąć	z	powyższych	regresji	wnio-
sek,	 że	 utrzymanie	 stałego	 poziomu	 równowagi	
zewnętrznej,	 wymagać	 będzie	 znacznego	 przyśpiesze-
nia	wzrostu	eksportu	 i	zmniejszenia	 importochłonności	
dochodu	i	eksportu.	Potwierdzają	to	wyniki	testu	modelu	
Thirlwalla	dla	gospodarki	Polski.

Obliczono	 wskaźnik	 Wt,	 definiowany	 jako	 różnica	
między	wzrostem	wynikającym	z	modelu	 i	 faktycznym	
wzrostem PKB w danym roku t (∆Yt).	Położenie	wskaźni-
ka Wt	na	wykresie	powyżej	osi	odciętych	wskazuje	na	
realizację	 dochodów	 poniżej	 wyników	 modelowych	 –	
por.	wykres	9.

Z	 analizy	 danych	 przedstawionych	 na	 wykresie	 9	
widać,	 że	 wyniki	 modelowe	 odbiegają	 znacznie	 od	
danych	faktycznych.	Problemem	jest	między	innymi	spo-
sób	szacunku	importochłonności	PKB,	którą	oblicza	się	
na	podstawie	 rocznych	zmian	obu	szeregów.	Tak	obli-
czana	importochłonność	charakteryzuje	się	dużą	zmien-
nością.	Odchylenie	 standardowe	wynosi	2,7	przy	 śred-
niej	 importochłonności	 1,53	 (w	 okresie	 1992-2015).	
Niewystarczające	 dopasowanie	 modelu	 wynika	 też	
z	nieuwzględnienia	napływu	kapitału	oraz	wpływu	terms 
of trade	na	wzrost	PKB.	Prezentowane	wskaźniki	Wt	są	
natomiast	 dość	 wyraźnie	 skorelowane	 ze	 zmianami	
pasywów	MPI	(zmianami	różnic	rocznych).	Współczynnik	
regresji	dla	tych	szeregów	wynosi	0,22	(wielkości	zmian	
napływu	kapitału	zostały	skalowane	o	dwa	rzędy	wielko-
ści;	 (R2=0,61,	 t=3,3,),	 co	 oznacza,	 że	wzrost	 napływu	
kapitału	 zmniejsza	 różnice	 między	 wzrostem	 faktycz-
nym	i	modelowym.	Taki	wniosek	jest	zbieżny	z	rozsze-
rzonym	modelem	Thirlwalla,	w	którym	parametry	okre-
ślające	 tempo	 wzrostu	 PKB	 wymagane	 dla	 utrzymania	
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Wykres 9

Test modelu Thirlwalla dla gospodarki polskiej w latach 1993-2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

równowagi	zewnętrznej	 (to	znaczy	 tempo	wzrostu	eks-
portu	 i	 poziom	 importochłonności)	 korygowane	 są	
o	napływ	kapitału	i	terms of trade.	

W	 prawym	 wykresie	 9	 pokazano	 trend	 (HP;100)	
zmian	tempa	wzrostu	eksportu	i	importochłonności	PKB	
(zeskalowanej	 do	 poziomu	 zmian	 eksportu),	 których	
użyto	do	testu	modelu.	Malejące	tempo	wzrostu	ekspor-
tu	i	rosnąca	importochłonność	dochodu,	przy	wszystkich	
zastrzeżeniach	 wynikających	 z	 uproszczeń	 modelo-
wych,	 wskazują	 na	 rosnące	 znaczenie	 dynamicznego	
mnożnika	handlu	 zagranicznego	dla	 utrzymania	 stabil-
ności.	 Potrzeba	 stabilizacji	 równowagi	 zewnętrznej,	
między	 innymi	z	uwagi	na	przekroczenie	przez	Polskę	
rekomendowanego	 przez	 KE	 progu	 relacji	 MPIN	 do	
PKB43,	będzie	narastać,	nawet	przy	realizacji	wysokich	
transferów	unijnych	netto.	Wynika	to	ze	struktury	rachun-
ku	bieżącego,	co	pokazano	powyżej.	Utrzymanie	stabil-
nej	 relacji	 MPIN	 do	 PKB	 wymagać	 będzie	 nie	 tylko	
szybkiego	wzrostu	eksportu,	ale	również	szybkiego	wzrostu	
PKB	 (także	w	celu	poprawy	 równowagi	wewnętrznej	–	
zmniejszenia	bezrobocia),	co	przy	rosnącej	importochłon-
ności	może	utrudniać	wzrost	eksportu	netto.	W	artykule	
nie	 zajmowano	 się	 szacowaniem	prawdopodobieństwa	
realizacji	 określonej	 ścieżki	 wzrostu	 eksportu	 netto.	
Także	prognozy	organizacji	międzynarodowych	są	trud-
ne	do	interpretacji	(m.in.	z	uwagi	na	różnice	w	klasyfika-
cji	 określonych	 strumieni44).	 W	 artykule	 zwraca	 się	
jedynie	uwagę	na	fakt,	że	stabilność	finansowa	polskiej	
gospodarki,	w	wyniku	napływu	kapitału	zagranicznego	

o	 określonej	 strukturze	 i	 efektywności	 oraz	 wskutek	
wzrostu	zadłużenia	zagranicznego,	stała	się	zależna	od	
zdolności	do	generowania	nadwyżek	 środków	dewizo-
wych	 (eksportu	 netto	 czy	 dodatniego	 salda	 transferów	
zagranicznych).	Szybki	wzrost	eksportu	netto	jest	z	jed-
nej	strony	wynikiem	poprawy	konkurencyjności	(w	więk-
szym	 stopniu	 jej	 innowacyjności	 niż	 konkurencyjności	
cenowej)	 i	poziomu	importochłonności,	z	drugiej	nato-
miast	jest	funkcją	stabilności	i	tempa	rozwoju	otoczenia.	
Szok	finansowy,	którego	doświadczono	w	2008	r.,	prze-
nosił	się	na	polską	gospodarkę	głównie	poprzez	handel	
zagraniczny.	 Jego	skutkiem	było	nie	 tylko	zmniejszenie	
strumieni	handlu,	ale	także	zmiana	wielkości	i	strumieni	
kapitału.	 Zdolność	 do	 refinansowania	 skumulowanych	
zobowiązań	zagranicznych	stała	się	drugim,	poza	zdol-
nością	do	zmiany	relacji	między	absorpcją	wewnętrzną	
i	produkcją,	warunkiem	utrzymania	stabilnej	konsumpcji	
zarówno	w	krótkim,	jak	i	przede	wszystkim	długim	okre-
sie.	W	tym	zakresie	istotną	rolę	pełnią	rezerwy	dewizo-
we,	 system	 kursowy,	 zakres	 otwartości	 gospodarki	 na	
przepływy	kapitałowe,	umiejscowienie	banku	centralne-
go	w	całym	systemie	finansowym	kraju	itp.	Zagadnienia	
te	wykraczają	jednak	poza	zakres	niniejszego	artykułu.

                    
* Dr	Janusz	Sawicki,	Instytut	Badań	Rynku,	Konsumpcji	i	Koniunk-

tur.	E-mail:	janusz.sawicki@ibrkk.pl
Tekst	został	nadesłany	jako	referat	na	konferencję	ogólnokrajo-

wą	nt.	Polska	w	Unii	Europejskiej	po	10	latach	-	w	centrum	czy	na	
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peryferiach?	zorganizowanej	22	października	2014	r.	przez	Insty-
tut	Badań	Rynku,	Konsumpcji	i	Koniunktur.

1	M.	Spence,	The Next Convergence,	Farrar,	Straus	and	Giroux,	
New	York,	2011,	s.	174-184.

2	Różnica	między	aktywami	i	pasywami	bezpośrednich	inwe-
stycji	 zagranicznych	 (BIZ),	 inwestycji	 portfelowych	 (udziałowych	
i	dłużnych)	oraz	kredytów	zagranicznych.

3	Kraje	centrum	to:	Niemcy,	Francja,	Holandia,	Austria,	Finlan-
dia;	do	krajów	peryferyjnych	zaliczono	w	artykule:	Belgię,	Hiszpa-
nię,	Włochy,	Irlandię,	Portugalię	i	Grecję;	6UE	to	nowe	kraje	UE	
nie	 należące	 do	 UGW	 i	 6UGW	 to	 nowe	 kraje	 UE	 członkowie	
UGW.

4	 D.	 Furceri	 et	 al.,	 The Effect of Episodes of Large Capital 
Inflows on Domestic Credit,	OECD	Economics	Department,	Work-
ing	 Papers,	No.	 864,	 http://dx.doi.org/10.1787/5kgc9kpv8vg8-en,	
OECD,	 2011;	 J.D.	Ostry	 et	 al.,	Managing Capital Inflows: What 
Tools to Use?,	IMF,	2011.

5	E.	Mendoza,	M.	Teronnes,	An Anatomu of Credit Booms and 
Their Demise,	Fifteenth	Annual	Conference	of	the	Central	Bank	of	
Chile,	2011.

6	Wszystkie	 dane	 podawane	 są	w	 euro,	 chyba	 że	w	 tekście	
wskazano	inaczej.

7 The Liberalization and Management of capital Flows: An 
Institutional view,	Executive	Summary,	IMF,	2012.

8 Reserve Accumulation and International Monetary stability, 
IMF,	 Washington,	 2010;	 D.	 Rodrick,	 The social cost of foreign 
exchange reserves,	 “International	 Economic	 Journal”,	 2006;	 
O.	 Jeanne,	 Interantional Rezerves in emerging Market Countries: 
Too Much of a Good rhing?,	 “Brooking	 Papers	 on	 Economic	
Activities”,	2007.

9	 Polska	 wyprzedziła	 pod	 tym	 względem	 UGW,	 w	 której	
wydatki	sektora	publicznego	i	wydatki	kapitałowe	zmalały	odpo-
wiednio	o	1,2%	i	22,7%	PKB.	Według	Statistical Annex,	Commis-
sion	Staff	Working	Document,	European	Commission,	2014.

10	W	latach	2004-2008	eksport	i	import	rósł	o	ok.	11%	śred-
niorocznie	 (w	 cenach	 stałych	 w	 złotych);	 w	 latach	 2011-2014	
eksport	rósł	średniorocznie	o	5%,	a	import	o	2,6%	-	według	bilan-
su	płatniczego	NBP.

11	W	UGW	dług	sektora	publicznego	w	2014	r.	wg	prognoz	
Eurostat	ma	wynieść	96%	PKB.

12	 Obsługa	 długu	 sektora	 publicznego	 wynosiła	 w	 ostatnich	
trzech	latach	ok.	2,7%	PKB,	a	na	zadłużenie	tego	sektora	wobec	
nierezydentów	na	koniec	2013	r.	przypadało	51,9%	długu	ogółem	
Skarbu	Państwa.	Według	General Government Data,	Directorate-
General	 for	 Economic	 and	 Financial	 Affairs,	 European	 Commis-
sion,	2014.

13 Raport o inflacji – marzec 2014,	NBP,	Warszawa,	2014.

14	P.	Lane,	G.M.	Milesi-Ferretti,	The external Wealth of Nations 
Mark II: Revised and extended estimates of Foreign Assets and Liabil-
ities,	“Journal	of	International	Economics”,Vol 73,	2007,	s.	223-250;	
C.	Reinhart,	K.	Rogoff,	This Time is Different,	Princeton	University	
Press,	Princeton,	2009;	J.	Frenkel,	G.	Saravelos,	Can Leading Indi-
cators Assess Country Vulnerability? Evidence from the 2008,	
„Working	Paper”,	No.	16047,	NBER,	2010.

15	 Przez	 eksport	 netto	 rozumiemy	 różnicę	 pomiędzy	 ekspor-
tem	i	importem,	czyli	saldo	wymiany	handlowej	z	zagranicą.

16 External Balance Assessment (EBA) Methodology: Technical 
Background,	IMF	Research	Department,	Washington,	2013.

17	A.	Taylor,	The great leveraging,	„Working	Paper”,	No.	398,	
BIS,	2012.

18	M.	Obstfeld,	Does the current account still matter?, Working 
Paper,	 No.	 17877,	 Cambridge,	 MA,	 NBER,	 2012;	 M.	 Obstfeld,	
Financial Flows, Financial Crises and Global Imbalances,	“Journal	
of	International	Money	and	Finance”,	No.	31,	2012,	s.	469-480.

19	C.	Reinhart,	K.	Rogoff,	This Time is Different, Princeton Uni-
versity	Press,	Princeton,	2009,	Part	I	and	II.

20	M.	Obstfeld,	Does the current account still matter?, Working 
Paper,	 No.	 17877,	 Cambridge,	 MA,	 NBER,	 2012;	 M.	 Obstfeld,	
Financial Flows, Financial Crises and Global Imbalances,	“Journal	
of	International	Money	and	Finance”,	No.	31,	2012,	s.	469-480.

21	G.	Hale,	M.	Obstfeld,	The Euro and the Geography of Inter-
national Debt Flows,	“Working	Paper”,	No.	02138,	Cambridge,MA,	
NBER,	2014;	V.	Acharya,	S.	Sascha,	The Greatest Carry Trade Ever? 
Understanding Eurozone Bank Risk,	WP	19039,	NBER,	2013.

22	J.Sawicki,	Unia Gospodarcza i Walutowa - droga do pułapki 
zadłużenia,	IBRKK,	2012,	s.	75;	K.	Johnson,	Gross or Net Interna-
tional Financial Flows: Undesrstanding the Financial Crisis, Coun-
cil	on	Foreign	Reletions,	Center	for	Geoeconomic	Studies,	“Work-
ing	Paper”,	2009.

23	 J.	 Cassidy,	How Markets Fail,	 Picador,	 New	 York,	 2010,	 
s.	177-204.

24	W	USA	udział	pożyczek	międzybankowych	w	aktywach	nie	
przekracza	3-4	%.

25	G.	Hale,	M.	Obstfeld,	The Euro and the Geography…, op.	
cit.

26	Grecja,	Irlandia,	Portugalia,	Hiszpania,	Włochy.

27	 J.	 van	Overtveldt,	The End of the Euro,	An	Agate	 Imprint,	
Chicago,	2011.

28	J.Sawicki,	Unia Gospodarcza i Walutowa – droga…, op.	cit.

29 Is Europe Overbanked?, Committee	-	ESRB’s	Advisory	Scien-
tific,	ESRB,	2014,	s.149.

30	M.	Obstfeld,	Does the current account…, op.	cit.;	M.	Obst-
feld,	Financial Flows, Financial Crises…,op.	cit

31 Is Europe Overbanked? op.	cit.

32	 Kwestie	 wyceny	 aktywów	 i	 pasywów	 MPI	 są	 omówione	
w	raporcie	EBC. Valuation of Foreign Direct Investment Position, 
Final	Report,	ECB,	2013.

33	N.	Lawson,	Standpoint,	January/February	2011,	 
http://standpointmag.co.uk/node/3644/full	[dostęp	6.	9.	2014].

34	 KE	 zestawia	 szeregi	 czasowe	 danych	 (w	 przekroju	 przed-
miotowym	i	podmiotowym)	opisujące	obie	równowagi:	zewnętrz-
ną	i	wewnętrzną	każdego	kraju	członkowskiego.	Alert Mechanism 
Report 2014, Report	 from	the	European	Commission	to	 the	Euro-
pean	 Parliament,	 Brussels,	 2013;	 Statistical Annex. Commission 
Staff	Working	Document,	European	Commission,	2014.	

35	G	=	1-	I	A-	P	I	/	(A	+	P),	gdzie	A-	aktywa	brutto,	P	–	pasywa	
brutto.

36	M.	Obstfeld,	Does the current account still matter?,	“Work-
ing	Paper”,	No.	17877,	Cambridge,MA,	NBER,	2012.

37 Valuation of Foreign Direct Investment Position,	 Final	
Report,	ECB,	2013.

38	G.	Ma,	R.N.	McCauley,	Global and euro imbalances: China 
and Germany,	„Working	Paper”,	No.	424,	BIS,	2013.	

39	M.	Everett,	Using external balance sheets to identify macro-
economic imbalances in the euro area,	 http://www.bis.org/ifc/
events/2011_dublin_110_01_everett.pdf,	 Central	 Bank	 of	 Ireland,	
Statistics	Division,	2011.



34 Unia Europejska.pl Nr 4 (227) 2014

40	Nie	uwzględniamy	unijnych	transferów	bieżących,	bowiem,	
z	pewnym	uproszczeniem	korespondują	one	z	polskimi	wpłatami	
do	UE.

41	 A.P.	 Thirlwall,	The Balance of Payments Constraint as an 
Explanation of International Growth Rate Differences,	 (w)	 J.S.L	
McCombie,	 A.P.	 Thirlwall,	 Essays on Balance of Payments Con-
strained Growth: Theory and Evidence,	Routledge,	London	2004,	
s.	21-28;	A.P.	Thirlwall,	M.	Nureldin	Hussain,	The Balance of Pay-
ments Constraint, Capital Flows and Growth Rate Differences 
between Developing Countries,	 (w)	 J.S.L	 McCombie,	 A.P.	 Thirl-
wall,	Essays on Balance of Payments Constrained Growth: Theory 
and Evidence,	Routledge,	London	2004,	s.	28-39.

42	P.	Sulmicki,	Międzynarodowa wymiana gospodarcza,	PWE,	
Warszawa	1977,	s.	172-174.

43 Alert Mechanism Report 2014, Report	 from	 the	 European	
Commission	to	the	European	Parliament,	2013.

44	Saldo	bilansu	handlowego	Polski	w	2013	r.	różni	się	znacz-
nie	w	zależności	od	źródeł:,	np.	OECD	podaje	saldo	bilansu	han-
dlowego	na	poziomie	plus	12,4	mld	USD,	Eurostat	–	plus	9,5	mld	
euro,	NBP	–	minus	0,5	mld	euro,	GUS	–	minus	2,3	mld	euro.

n

TENDENCJE ROZWOJU KAPITAŁU 
LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO 
W POLSCE NA TLE KRAJÓW UE

Małgorzata Wosiek*

O	podjęciu	w	artykule	problematyki	kapitału	ludzkie-
go	i	społecznego	w	Polsce	zadecydowały	trzy	następują-
ce	przesłanki.	Po	pierwsze,	wzmacnianie	międzynarodo-
wej	 konkurencyjności	 polskiej	 gospodarki	 jest	 ściśle	
związane	z	jej	przechodzeniem	na	wyższy	poziom	roz-
woju,	na	którym	konkuruje	się	przede	wszystkim	w	sfe-
rze	jakości	 i	 innowacji.	W	świetle	analiz	teoretycznych	
oraz	 badań	 empirycznych	 fundamentem	 oraz	 czynni-
kiem	sprawczym	tych	zmian	jest	kapitał	 ludzki.	Ważna	
rola	 przypisywana	 jest	 także	 kapitałowi	 społecznemu,	
który	determinuje	relacje	międzyludzkie,	wymianę	wie-
dzy	i	kooperację.

Po	drugie,	tematyka	kapitału	ludzkiego	oraz	kapitału	
społecznego	od	kilku	dekad	jest	obecna	w	dyskusji	eko-
nomicznej	 i	 socjologicznej	dotyczącej	endogenicznych	
czynników	oraz	 uwarunkowań	wzrostu	 i	 rozwoju	 spo-
łeczno-gospodarczego.	 Z	 reguły	 te	 dwie	 formy	 tzw.	
miękkich	(niematerialnych)	 form	kapitału	są	analizowa-
ne	 oddzielnie	 –	 kapitał	 ludzki	 jest	 przede	 wszystkim	
przedmiotem	 zainteresowań	 ekonomistów,	 kapitał	 spo-
łeczny	–	jest	obecny	w	debacie	socjologicznej.	W	prak-
tyce	 oba	 kapitały	 są	 ze	 sobą	 ściśle	 połączone,	 a	 ich	
oddziaływanie	przybiera	charakter	 sprzężenia	zwrotne-
go.	Z	jednej	strony	kapitał	społeczny	jest	projakościową	
determinantą	zastosowania	kapitału	ludzkiego	w	działa-
niu,	zapewniając	właściwe	wykorzystanie	ludzkiej	ener-

gii	 i	 zdolności.	 Kapitał	 społeczny	 zapewnia	 ludzkiej	
aktywności	orientację	aksjologiczną	(w	oparciu	o	system	
wartości	człowiek	ustala	cele),	normatywną	 (w	oparciu	
o	normy	dobierane	są	środki	działania),	a	także	poznaw-
czą	(w	oparciu	o	system	norm	i	wartości	porządkowane	
i	 interpretowane	 są	 informacje)1.	 Z	 drugiej	 zaś	 strony	
w	analizach	wpływu	kapitału	ludzkiego	na	kapitał	spo-
łeczny	(m.in.	wykonanych	w	Wielkiej	Brytanii,	Stanach	
Zjednoczonych	 i	w	Polsce)	 podnosi	 się,	 że	 tradycyjnie	
mierzone	przejawy	kapitału	 społecznego	 (jak	wskaźnik	
zaufania	 czy	 zaangażowanie	 obywatelskie)	 wydają	 się	
być	 pozytywnie	 skorelowane	 z	 wyższym	 poziomem	
wykształcenia2.

Po	 trzecie,	 konfrontacja	 osiągnięć	 naukowych	 ze	
współczesnymi,	 złożonymi	 problemami	 rzeczywistości	
społeczno-gospodarczej	 uwidacznia	 coraz	 częściej	
konieczność	 podejmowania	 interdyscyplinarnej	 debaty	
i	 łączenia	 różnych	 podejść	 badawczych.	 Osiągnięcia	
nauki	oparte	na	podejściu	 indywidualistycznym	wyma-
gają	bowiem	zintegrowania	w	celu	nadania	im	bardziej	
aplikacyjnego	charakteru.

Wychodząc	 naprzeciw	 przedstawionym	 przesłan-
kom,	 w	 opracowaniu	 podjęto	 próbę	 odpowiedzi	 na	
następujące	pytania:

 � czy	tendencje	rozwoju	kapitału	ludzkiego	i	społecz-
nego	obserwowane	w	Polsce	prowadzą	do	domknię-
cia	w	 tym	zakresie	 luki	 rozwojowej	w	stosunku	do	
pozostałych	krajów	UE?

 � na	ile	i	w	jakiej	perspektywie	tzw.	kapitały	miękkie	
mogą	 być	 podstawą	 budowania	 konkurencyjności	
polskiej	gospodarki?

 � jaka	 jest	 rola	 kapitału	 społecznego	 –	 jako	 komple-
mentarnego	kanału	oddziaływania	–	w	formowaniu	
kapitału	ludzkiego	w	Polsce	oraz	w	wybranych	kra-
jach	UE?

W	niniejszym	artykule	postawiono	hipotezę	badaw-
czą,	że	w	latach	2002-2012	Polska	zmniejszyła	dystans	
w	 stosunku	 do	wyżej	 rozwiniętych	 krajów	UE	 (o	wyż-
szym	poziomie	PKB	na	mieszkańca)	w	zakresie	kapitału	
ludzkiego,	natomiast	takie	zmiany	nie	nastąpiły	odnośnie	
do	kapitału	społecznego.

Rozważania	prowadzono	na	podstawie	 analizy	 ten-
dencji	rozwoju	kapitału	ludzkiego	i	społecznego	w	Pol-
sce	na	 tle	pozostałych	krajów	UE,	wykorzystując	m.in.	
metody	 wielowymiarowej	 analizy	 porównawczej.	
Uwzględniono	m.in.	dane	Eurostatu,	Światowego	Forum	
Ekonomicznego,	Transparency International (TI), Banku 
Światowego,	 a	 także	 sondaży	 European Social Survey 
(ESS) oraz Diagnoza społeczna.	Ze	względu	na	dostęp-
ność	danych,	analizą	objęto	zasadniczo	lata	2002-2012.

Metodyka badania

W	ekonomii	kapitał	ludzki	w	wąskim	ujęciu	wiązany	
jest	z	edukacją	(m.in.	zakłada	się,	że	wielkość	tego	kapi-
tału	 określają	 koszty	 poniesione	 na	 edukację	 wraz	


