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I 

Stan polskiego bilansu płatniczego jest od trzech lat źródłem narastającego 
niepokoju i rozterek władz gospodarczych kraju. Po uregulowaniu stosunków 
z rządowymi i bankowymi wierzycielami za granicą i po znowelizowaniu prawa 
dewizowego w kierunku szerszego otwarcia systemu finansowego, gospodarka 
polska stanęła wobec sytuacji, z jaką nigdy dotąd nie miała do czynienia. Sytu-
acja ta charakteryzuje się z jednej strony nieustannym, choć zmiennym pod 
względem natężenia, przyrostem rezerw dewizowych w związku z trwającym 
napływem płynnych i mniej płynnych kapitałów, a z drugiej strony pogłębiającym 
się deficytem bilansu handlowego i ostatnio także bilansu obrotów bieżących. 
Szczególnie przy tym niepokoi nie tyle nawet absolutny czy względny rozmiar 
notowanego już deficytu, ile zaobserwowana w ostatnim czasie raptowność ob-
suwania się weń (co prawda - jeśli wierzyć nieoficjalnym informacjom - spadek 
ten uległ zatrzymaniu w ostatnich miesiącach, nie wiadomo jednak na jak długo). 
Rozterka władzy monetarnej jest zrozumiała. Nie ma łatwej odpowiedzi na 
dręczące ją pytania: czy pozwolić kursowi waluty krajowej dryfować w górę (albo 
ją urzędowo rewaluować), bo w tę stronę pcha rynek, czy też przeciwnie - obniżyć 
kurs, gdyż tego zdaje się potrzebować pogarszający się bilans handlowy. Wobec 
równoczesnych wskazań w przeciwnych kierunkach zwykłym odruchem jest 
okopanie się na zajmowanej pozycji, w tym wypadku - usztywnienie kursu przez 
spowolnienie „pełzania" (za czym pewne względy istotnie przemawiają). Nie jest 
to jednak zasadnicze rozwiązanie, bo nie załatwia ono ani kwestii jak rozładować 
płynność systemu bankowego i zapobiec jej narastaniu, ani co począć z deficytem 
i jak nie dopuścić do raptownego, ale możliwego, odwrócenia się strumienia wraz 
z załamaniem się kursu na fali ewentualnego kryzysu dewizowego. Paradoksalnie, 
każda z powyższych ścieżek zachowania zdaje się wieść ostatecznie do tego 
samego finału - realnego przeszacowania kursu, a potem jego możliwego zała-
mania i nawrotu fali wysokiej inflacji. 

Możliwe, choć dopiero w bliższej lub dalszej przyszłości, znaczne przeszaco-
wanie kursu byłoby w każdej sytuacji i wszędzie sprawą kłopotliwą. Jest jednak 
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szczególnie niebezpieczne w gospodarce, w której mechanizmy dostosowawcze 
pozostają niesprawne, czego przejawem jest niedowład restrukturyzacji. I to jest 
prawdziwa, najgłębsza blokada polityki kursowej i polityki stabilizacji. Bo gdyby 
mechanizmy dostosowawczo-restrukturyzacyjne działały sprawnie, to nacisk 
rosnącego kursu mógłby być w pewnym stopniu nawet pożądany, przesuwałby 
bowiem moce wytwórcze w kierunku odpowiadającym predyspozycjom produk-
cyjnym kraju, zgodnie z zasadą kosztów komparatywnych. Gospodarka prężna 
i szybko rosnąca jest przygotowana na to, że jej realny kurs równowagi będzie 
przesuwał się w górę. Lekka nadwartościowość kursu (w stosunku do kursu 
równowagi) ma też swoje uzasadnienie w gospodarce rozwijającej się. Jeżeli ma 
ona wchłaniać kapitał, który nie przeradza się tylko w zwiększone rezerwy i in-
flację, ale w przyrost potencjału produkcyjnego, to musi przystać na deficyt 
handlowy, który jest wtedy po prostu transferem realnym następującym po trans-
ferze f inansowymJednak wiele zależy, jak wiadomo, od typu kapitału, czym on 
się motywuje i jakie zastosowanie znajduje. Tam, gdzie mechanizmy dostoso-
wawcze są usztywnione i zmiana struktury dokonuje się z oporami, przypływy 
kapitału - w znacznej części indukowane wysokimi stopami i względami speku-
lacji - mogą nie znajdować produkcyjnego zastosowania i wtedy stają się źródłem 
poważnych trudności. Przeszacowanie kursu zdewastuje - jak wiadomo - część 
potencjału produkcyjnego i pozbawi kraj rynków eksportowych, a kiedy nastąpi 
odpływ i spadek kursu, to niesprawność dostosowawcza uniemożliwi wykorzys-
tanie szans na rozwój eksportu i uczyni gospodarkę podatną na inflację. Tak więc 
dogłębne rozwiązanie problemu, z jakim mamy do czynienia, wykracza daleko 
poza jego warstwę monetarną, gdzie objawiają się symptomy. Trudności, z jaki-
mi mamy do czynienia w gospodarce polskiej, są przede wszystkim skutkiem 
nienadążania przemian instytucjonalnych i strukturalnych za postępami na 
płaszczyźnie stabilizacji makroekonomicznej i grożą odważeniem osiągniętych już 
w tej płaszczyźnie wyników. 

Jest jednak miejsce dla postawienia pytania, co jeszcze może polityka makro-
ekonomiczna w celu złagodzenia napięć, takich jak te, które objawiają się obec-
nie w polskim bilansie płatniczym. W jakim stopniu napięcia te są wzmacniane 
przez obserwowane tu niedociągnięcia oraz co w tym obszarze możną zrobić dla 
ich złagodzenia i dla zyskania na czasie, przy założeniu, że czas ten zostanie 
właściwie wykorzystany dla podciągnięcia opóźniającej się drugiej „nogi" progra-
mu transformacji. Wstrząsy walutowe w szeregu krajów świata ukazały zarówno 
analogie z okolicznościami występującymi w Polsce, w jakich kryzys może pow-
stać, jak też dostarczyły pewnych wskazówek użytecznych przy neutralizowaniu 
ich źródeł. Polityka makroekonomiczna nie zastąpi działań, na tej drugiej płasz-
czyźnie, ale może dawać jej czas i szansę oraz asekurować występujące komp-
likacje. 
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II 

Po zahamowaniu spadku produkcji w latach 1990-1991 i opanowaniu narasta-
nia deficytu budżetowego (opóźnionego efektu tego załamania) w ciągu 1992 r. 
kolejne lata charakteryzowały się już coraz wyższym tempem wzrostu produktu 
krajowego. Procesowi wzrostu produkcji i z wolna obniżającej się inflacji to-
warzyszył jednak permanentny już potem deficyt bilansu handlowego. Deficyt ów 
osiągnął swój najgłębszy (przed 1996 r.) poziom w roku 1993. Można w tym wi-
dzieć skutek słabej koniunktury zewnętrznej, ale nade wszystko rezultat spiętrze-
nia wypłat z budżetu w IV kwartale roku poprzedniego, finansowanych głównie 
kredytem NBP (podręcznikowa niemal ilustracja monetarnej teorii bilansu płatni-
czego). Będąca reakcją na to napięcie sierpniowa (w 1993 r.) dewaluacja złotego o 
8% okazała się jednak - jak to retrospektywnie widać - w zasadzie niepotrzebnym 
odruchem panicznym (niosącym, jak myślę, wskazówki warte zachowania 
w świadomości także przy okazji dzisiejszych dyskusji o deficycie handlowym). 
Jej relatywna zbyteczność staje się ex post widoczna w świetle niezwykłej dyna-
miki, jakiej nabrał nasz eksport w następnych dwu latach (1994-95), kiedy to 
nastąpił wzrost jego wartości łącznie aż o 70%. Wyszło przy tej okazji na jaw, że 
niedostrzeżone z początku siły ekspansji były już wcześniej „podskórnie" aktywne, 
tylko nie informowały o tym na czas spóźniające się dane statystyczne i ułomne 
wskaźniki koniunktury. Później okazało się, że gospodarka pracująca jeszcze 
wtedy mocno poniżej swego normalnego potencjału była na spadającej części 
krzywej kosztów - silny wzrost eksportu i produkcji w tych dwu latach przebie-
gał przy bezprecedensowo szybkim wzroście wydajności pracy, tj. malejących jed-
nostkowych kosztach produkcji, odsłaniając nieoczekiwanie dla obserwatorów 
zjawisko niespodziewanego co do skali niedoszacowania złotego. Zaowocowało 
to nie tylko zaskakującą dynamiką handlu zagranicznego, ale także wysoce ko-
rzystnymi wynikami finansowymi działalności przedsiębiorstw we wszystkich 
przekrojach. Większa część ich rosnących inwestycji finansowana była ze środków 
własnych (jeszcze jeden osobliwy fenomen po latach pesymizmu i głośnych 
narzekań z powodu ogólnie nikłej rentowności sektora przedsiębiorstw jako 
całości lub wręcz deficytowości wielu jednostek i branż produkcyjnych). Nie-
wątpliwie istotną rolę w tej ekspansji odgrywały liczne nowe, niekiedy drobne 
przedsiębiorstwa sektora prywatnego. Jednak sektor przedsiębiorstw państwo-
wych spolaryzował się, co dementowało poniekąd uprzedzenia w kwestii jego 
ograniczonej zdolności do adaptowania się do nowych warunków (trzeba jednak 
dodać, że podstawowym bodźcem do działań usprawniających była często pers-
pektywa i chęć wkroczenia na którąś ze ścieżek prywatyzacji). 

Koniec roku 1994 i początek 1995 zainicjowały nową fazę rozwoju sytuacji 
w bilansie płatniczym. Cechowały tę fazę narastające napływy zarówno inwesty-
cji bezpośrednich, jak i lokat płynnych, skuszonych wysoką stopą procentową 
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i prawdopodobieństwem rewaluacji złotego. Rok 1995 stał cały pod znakiem 
silnego strumienia napływających dewiz, który doprowadził do wzrostu rezerw 
dewizowych brutto o rekordową w naszej historii sumę 8,5 mld dolarów. Dopro-
wadziło to do silnego przekroczenia zaprogramowanego przyrostu pieniądza 
banku centralnego. Jego masa zwiększyła się w roku 1995 o 45% w porównaniu 
z rokiem poprzednim i był to przyrost prawie dwukrotnie większy niż zakładany 
(25%), przy czym wzrost ten nastąpił mimo intensywnych operacji steryliza-
cyjnych ze strony banku centralnego. Należy zaznaczyć, że przyrost rezerw dewi-
zowych brutto o 8,5 mld dolarów stanowił ich zwiększenie o niemal 150%, a byłby 
jeszcze silniejszy (dwukrotnie), gdyby nie zwiększona obsługa długu zagranicz-
nego i przedterminowana spłata wszelkich zobowiązań w stosunku do MFW, jaka 
miała wtedy miejsce. Ten wzrost bazy monetarnej przełożył się na znaczące zwięk-
szenie masy pieniądza ogółem (o 35% nominalnie zamiast planowanych 23%), co 
stanowiło wprawdzie niewiele większy przyrost realny (o 1 punkt procentowy) 
niż przewidywano, ale też inflacja była wtedy o kilka punktów procentowych 
wyższa niż zamierzona ex ante. Nie przeszkodziły temu intensywnie wówczas 
prowadzone operacje otwartego rynku, mające na celu absorbowanie nadmiaru 
płynności sektora bankowego. Podtrzymywały one przed spadkiem krótkotermi-
nowe stopy procentowe rynku pieniężnego (stopy na dłuższe terminy spadły 
mocniej). Nie pozostało to bez wpływu na strumienie „gorącego" pieniądza 
z zewnątrz - jego napływ trwał dalej, słabnąc dopiero od drugiego kwartału 1996 r. 
W ten sposób płynność banków zwiększała się, choć wolniej, tworząc w systemie 
bankowym bardzo znaczny ekspansywny potencjał - jego aktywizacja w postaci 
zwiększonej akcji kredytowej, uderzającej mniej w poziom cen, a bardziej w bi-
lans handlowy, rozwinęła się z całą siłą jak zwykle z opóźnieniem. 

Chociaż bilans handlowy był w latach 1994 i 1995 ujemny (odpowiednio na 
sumę 0,6 i 1,6 mld dolarów), to jednak bilans obrotów bieżących w tych latach 
zamykał się umiarkowanym saldem dodatnim (odpowiednio: 0,954 i 0,854 mld 
dolarów), gdyż niedobór w obrotach „widzialnych" wyrównywany był z nad-
wyżką wpływami ze sprzedaży usług i transferami2. Jednakże w 1996 r. wzrost 
eksportu był już znacznie wolniejszy niż w poprzednim, bo osiągnął tempo 10%, 
podczas gdy import szybował wzwyż w tempie nadal bardzo wysokim - 31 %. 
Deficyt handlowy zwiększył się przez to cztery i pół raza (z 1,6 mld do 7,3 mld 
dolarów), zaś bilans obrotów bieżących wykazał po raz pierwszy od roku 1993 
saldo ujemne i to na znaczną skalę - blisko 3,3 mld dolarów. Niedobór ten ostro 
pogłębiał się, osiągając tylko w pierwszym półroczu 1997 r. wielkość prawie dwa 
razy większą. Równocześnie poziom rezerw oficjalnych brutto podniósł się do 
21 mld dolarów. 

Charakterystyczne jest przy tym, że o ile w latach 1991-93 głównym źródłem 
płynności w gospodarce było finansowanie deficytu budżetowego z dominującym 
udziałem w tym zakresie kredytu NBP, to poczynając od roku 1994 i przez cały 
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rok 1995 najważniejszym źródłem pieniądza stał się właśnie napływ dewiz. Inten-
sywne operacje otwartego rynku, polegające na sprzedaży przez NBP ban-
kom komercyjnym posiadanych przezeń obligów skarbowych, doprowadziły do 
radykalnej redukcji zadłużenia budżetu w banku centralnym. W1996 r., w miarę 
jak słabły napływy „gorącego" pieniądza z zewnątrz pochodzącego ze źródeł pry-
watnych, poważnego znaczenia nabrały napływy dewiz wywodzące się 
z kredytów zaciąganych przez budżet za granicą. Jak informują świeże dane NBP, 
aż połowa przyrostu bazy monetarnej w ciągu trzech kwartałów 1997 r. powstała 
w rezultacie monetyzacji dewiz, czerpanych z zewnątrz w celu finansowania defi-
cytu budżetowego (po stopach procentowych uznanych - słusznie czy niesłusznie 
- za korzystniejsze niż stopy obowiązujące na krajowym rynku pieniężno-kredy-
towym). 

O tyle też zrozumiała wydaje się frustracja NBP, który stanął wobec nie-
możności skutecznego zneutralizowania wysokiej płynności sektora bankowego, 
nawet jeśli uznać, że niektóre spośród żądań formułowanych przezeń pod adre-
sem ministerstwa finansów były czasem niezbyt przekonujące (jak np. tradycyjnie 
od lat przewijający się w jego memorandach postulat spowalniania albo odsuwa-
nia na dalszą przyszłość korekt cen administrowanych). Trzeba też przy tym 
otwarcie powiedzieć, że NBP (jak zresztą także inne banki centralne świata) w zasa-
dzie nie posiada narzędzi dostosowanych do natury wyzwania, przed jakim stanął 
w związku z dość daleko idącym otwarciem gospodarki na przepływy kapitałowe 
przy równoczesnym zachowywaniu mechanizmu usztywnionego kursu. Narzę-
dzia, jakie posiada, obejmują bowiem: urzędowe stopy procentowe od obu typów 
kredytu refinansowego - lombardową i redyskontową (kiedy banki komercyjne, 
będąc wysoce płynnymi, nie są zdane na jego refinansowanie), obowiązkowe mini-
malne rezerwy (które i tak są już wyjątkowo wysokie, stanowiąc poważny koszt 
dla banków usiłujących wzmocnić własną bazę kapitałową) oraz operacje otwar-
tego rynku typu „repo"i „outright" (których intensywne stosowanie pcha rynkową 
stopę procentową w górę, wywołując „iskrzenie" na styku NBP - Ministerstwo 
Finansów, zmniejsza wpłaty z zysku NBP do budżetu i bywa neutralizowane 
przez nowe napływy, wywołane atrakcyjną stopą w połączeniu z możliwością 
krótkofalowej aprecjacji kursu). Stąd zrozumiałe, acz nieco desperackie stoso-
wanie metod niekonwencjonalnych i dość konfliktogennych (w płaszczyźnie NBP 
- banki), a przy tym o skuteczności ograniczonej skalą działań i horyzontem cza-
sowym, takich jak przyjmowanie depozytów terminowych od osób fizycznych. 
Sygnalizuje to poważną słabość systemową, która z czasem może stać się coraz 
bardziej niebezpieczna, zwłaszcza w kontekście otwartości na globalizujący się 
rynek kapitałowy. Słabość ta streszcza się w stwierdzeniu, że polska polityka 
pieniężna nadal nie rozwiązała swego podstawowego transformacyjnego zada-
nia - egzogenizacji masy pieniężnej. Ilość pieniądza w gospodarce pozostaje de 
facto zmienną endogeniczną, na którą bank centralny ma co najwyżej wpływ dość 
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marginalny. Inercja inflacyjna, podtrzymywana rozległą wciąż jeszcze indeksacją 
(formalną i faktyczną), była do niedawna przygaszana relatywnie wolno pełza-
jącym (w porównaniu z tempem inflacji) kursem - deficyty handlowe były tego 
oddziaływania narzędziem i przejawem. Teraz jednak, na niższych poziomach 
inflacji, pełzanie kursu wygląda na relatywnie szybkie, podtrzymujące proinfla-
cyjną inercję ruchu nominalnych wielkości makroekonomicznych. Samo spo-
walnianie pełzania natomiast jest równoznaczne z konwergencją ku zafiksowane-
mu poziomowi kursu, który, jeśli jeszcze nie jest, to w przyszłości łatwo stać się 
może nadwartościowy z racji postępującej realnej jego aprecjacji. 

Wskaźnik zmian realnego kursu walutowego ma zresztą ograniczoną wartość 
poznawczą i może dezorientować politykę walutową w kwestii adekwatności 
aktualnego kursu. W przypadku kraju małego i średniego (a do takiej kategorii 
należy Polska) kalkulacja tego wskaźnika oparta na porównaniu względnych prze-
sunięć poziomów cen w kraju i za granicą ma dość oczywiste wady (związane 
z faktem, że kraj taki występuje w handlu międzynarodowym po prostu jako 
„price-taker", czyli nie ma większego wpływu na ceny dewizowe znacznej części 
swojego eksportu). Bardziej adekwatny wydaje się wtedy wskaźnik kursu realnego 
liczony na bazie płac z uwzględnieniem zmian wydajności pracy. Jednak prakty-
czną przeszkodą w stosowaniu tak obliczonego indeksu okazuje się brak odpo-
wiednio szybkiej i wiarygodnej informacji. Przede wszystkim jednak wskaźniki 
tego typu informują tylko o relatywnym pogorszeniu lub poprawie pozycji kon-
kurencyjnej kraju w stosunku do okresu bazowego, co do którego nie wiadomo 
na pewno, czy obowiązujący wtedy kurs był rzeczywiście kursem równowagi lub 
w jakim stopniu od tego poziomu się odchylał3. Najgorsze jednak jest to, że 
wskaźnik ten gubi całkowicie czynnik tak ważny, jakim jest wpływ zmian koniun-
ktury na wolumen eksportu i importu oraz wpływ przesunięć w strukturze 
produkcji, ogniskując uwagę wyłącznie na przesunięciach parametrów cenowych. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że długo trwające oraz znaczne jego zmiany są 
ważnym sygnałem ostrzegającym, że kurs być może stał się lub wkrótce się 
stanie nadwartościowy. 

III 

Realnie przeszacowany kurs walutowy i spowodowany tym czynnikiem kryzys 
walutowy, którego bezpośrednim detonatorem bywa najczęściej ucieczka kapitału, 
okazywał się na przestrzeni najnowszej historii gospodarczej tym krytycznym 
progiem, na którym potykały się nagminnie programy dostosowawczo-stabiliza-
cyjne w licznych już krajach. Najświeższymi tego przykładami były ostatnie 
wstrząsy monetarne w Azji południowo-wschodniej, nieco wcześniej - załamanie 
się korony czeskiej, a blisko trzy lata temu (na przełomie lat 1994-1995) kryzys 
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meksykańskiego peso i jego następstwa dla sytuacji finansowej samego Meksyku, 
a w pewnym stopniu także dla całego światowego systemu finansowego. Nie ule-
ga raczej wątpliwości, iż jest to także potencjalnie najpoważniejsze niebezpie-
czeństwo, jakie grozić może gospodarce polskiej w końcowej fazie tej dekady, która 
jest równocześnie końcowym etapem procesu stabilizacji wewnętrznej złotego. Jest 
tak właśnie dlatego, że proces inflacji zwalniającej swój bieg do poziomów bliskich 
pełnej stabilizacji jest szczególnie odporny na dalsze tłamszenie. Po stosunkowo 
łatwym zdjęciu miękkich warstw inflacji (tj. tej części stopy inflacji, którą powoduje 
stosunkowo miękka polityka pieniężno-budżetowa) daje potem o sobie znać 
oporny, twardy rdzeń tego zjawiska. Zasadza się on głównie na funkcjonowaniu 
instytucjonalnych eskalatorów kosztów i cen w postaci różnego typu indeksacji 
formalnych albo nieformalnych. Ich aktywna obecność sprawia, że redukowanie 
inflacji na niskich jej poziomach bez demontażu tych mechanizmów może być 
szczególnie kosztowne społecznie i trudne politycznie. Usztywnienie kursu nomi-
nalnego może w takiej sytuacji łatwo umożliwić przekroczenie owego krytycznego 
(choć trudnego do zdefiniowania) poziomu realnej aprecjacji, po którego przekro-
czeniu - kiedy są po temu inne jeszcze warunki - prawdopodobne staje się nagłe 
załamanie kursu i odbicie się wzwyż, ku wyższym tempom inflacji (w związku 
z quasi-automatycznym włączeniem się wspomnianych eskalatorów po infla-
cyjnym „tąpnięciu", jakie zawsze następuje po skokowej dewaluacji). Mogłoby to 
oznaczać zaprzepaszczenie znacznej części osiągnięć dotychczas prowadzonej 
strategii gospodarczej. Ostatnie kryzysy walutowe w świecie ujawniły przy tym 
jeszcze jeden groźny aspekt tego typu wstrząsu monetarnego w gospodarce 
będącej we wczesnym stadium przyspieszonego rozwoju oraz transformującej 
swój system instytucjonalny. Ucieczka płynnych kapitałów objawia się zwykle 
niemal równoczesnym wystąpieniem kryzysu walutowego oraz kryzysu na gieł-
dzie papierów wartościowych i kryzysu systemu bankowego (jest też w pewnym 
stopniu rzeczą przypadku, gdzie taki wstrząs wystąpi najpierw i dokąd przerzu-
ci się następnie; zwykle błyskawicznie obejmuje jeden i drugi obszar). Rynki 
walorów są w takich krajach stosunkowo płytkie i mało płynne, a przez to niesta-
bilne. Tymczasem systemy bankowe cechują się znacznym udziałem „trudnych 
kredytów" w portfelach instytucji kredytowych, a przy tym mają słabą bazę 
kapitałową. Załamanie notowań rynkowych i spadek wartości aktywów w port-
felach pośredników finansowych wystawia kruchy sektor finansowy takich gos-
podarek na poważne niebezpieczeństwo. Ryzyko, jakie kryje w sobie przeszaco-
wany kurs walutowy jest więc znacznie poważniejsze niż samo tylko wy-
czerpanie rezerw, załamanie kursu i nawrót wysokiej inflacji (chociaż te przejawy 
kryzysu są już same w sobie wystarczająco dolegliwe). Sprzyjające otoczenie dla 
tego typu załamań tworzy też ewolucja samego międzynarodowego systemu fi-
nansowego - postępujące zlewanie się do niedawna odseparowanych rynków 
pieniężno-kapitałowych w jeden globalny rynek, na którym mają miejsce pręd-
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kie i różnokierunkowe przemieszczenia kapitałów na nie notowaną wcześniej 
skalę. Składają się na to postępy telekomunikacji, a także tendencja do tzw. „sekury-
tyzacji", czyli nadawanie zobowiązaniom-należnościom formy łatwo zbywal-
nych papierów w miejsce tradycyjnych form depozytów i kredytów bankowych. 
Również w aspekcie podmiotowym głównymi aktorami sceny finansów między-
narodowych, zdominowanej niegdyś przez banki komercyjne, stały się innego 
typu instytucje finansowe - banki inwestycyjne, fundusze powiernicze, tzw. hedge 
funds i inne im podobne instytucje z grupy „inwestorów instytucjonalnych". 
Zauważa się przy tym wyraźną tendencję do skracania horyzontu czasowego, 
w ramach którego tego rodzaju instytucje usiłują maksymalizować zysk, różni-
cując zarazem portfel dla obniżenia poziomu przeciętnego ryzyka. Wszystko to 
sprzyja zarówno olbrzymiemu powiększeniu wolumenu przepływów, jak i ich 
ruchliwości oraz odwracalności. Kraje znajdujące się o tyle w specyficznej sytu-
acji, że muszą przeciwstawiać się wysokiej inflacji i przez to odznaczające się 
wysokimi stopami procentowymi, a równocześnie posługujące się sztywnym 
kursem jako nominalną kotwicą stabilizacji, posiłkowo pomocną w zwalczaniu 
inflacji, okazują się w takim układzie warunków szczególnie wystawione na 
destabilizujące przypływy i odpływy. I chociaż żaden z krajów w procesie trans-
formacji nawet w przybliżeniu nie dorównuje Meksykowi, jeżeli chodzi o wielkość 
napływu kapitału i skalę finansowania deficytu handlowego w oparciu o płynne 
lokaty, to jednak - przynajmniej zaczątkowo, jak w przypadku krajów Europy 
środkowej, w ich liczbie także Polski - i one również stały się obiektem zain-
teresowania międzynarodowych inwestorów portfelowych. Istnieją podstawy, by 
sądzić, że znaczenie tego czynnika będzie z biegiem czasu zdecydowanie nara-
stać. We wszystkich krajach, które stają się obiektem tego rodzaju napływów (a 
potem odpływów), mechanizm rozwoju przesłanek kryzysu jest przeważnie 
podobny: przypływ wywiera presję do góry na kurs waluty krajowej. Kurs, idąc w 
górę zarówno nominalnie, jak i realnie, wytwarza deficyt w bilansie handlowym, 
kurczenie się eksportu i wzrost importu wypycha producentów z gałęzi ekspor-
towych i tych, które są wystawione na silną konkurencję tańszego importu. Część 
dotychczasowych inwestycji okazuje się chybiona, rozszerza się natomiast pro-
dukcja dóbr nie wchodzących do wymiany zagranicznej. Narasta w tym samym 
czasie poziom zadłużenia kraju w lokatach krajowych nabytych przez cudzozi-
emców. W pewnym momencie wiarygodność kredytowa gospodarki ulega 
zachwianiu, strumień kapitałów się odwraca i kurs idzie w dół. Aktualna struk-
tura produkcji i rozkład inwestycji w gospodarce okazują się znowu nieadekwat-
ne do wymogów rynku. Rezultatem tych przepływów i wywołanych w ten sposób 
odchyleń kursu mogą być bardzo poważne straty materialne, bezrobocie i obni-
żenie tempa wzrostu. W przypadku kursu sztywnego skutek przepływów jest 
podobny, a jedynie mechanizm jego powstawania wygląda nieco inaczej. 
Przypływ powoduje wzrost rezerw dewizowych i powiększenie ilości pieniądza 
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wewnątrz gospodarki. Operacje sterylizacyjne okazują się mało skuteczne -
pociągają za sobą wzrost stopy procentowej, co wywołuje nowy przypływ, 
wyrównujący ubytek płynności wewnętrznej uzyskany dzięki operacjom otwar-
tego rynku4. Narastająca inflacja wiedzie stopniowo do coraz wyraźniejszego re-
alnego przeszacowania kursu przy nie zmienionym kursie nominalnym i coraz 
większego niedoboru w bilansie handlowym. Zachwianie się wiary w zewnętrzną 
wypłacalność kraju powoduje w jakimś momencie ruch kapitału w stronę przeciw-
ną, rezerwy topnieją i waluta musi zostać zdewaluowana. Oprócz podobnych 
efektów strukturalnych gospodarka doznaje teraz nowego uderzenia inflacyjnego, 
związanego ze zmianą kursu. Ponieważ już wcześniejsza inflacja mogła roz-
powszechnić inflacyjne oczekiwania na przyszłość, istnieje poważna możliwość, 
że rozwinie się z tego spirala inflacyjna, której powstrzymanie okupione zostanie 
ponownym bezrobociem i stagnacją. 

Tak oto polityka pieniężna i dewizowa znalazły się w impasie. Niebezpiecznie 
narastający deficyt bilansu obrotów bieżących stoi w wyraźnym związku z ekspan-
sją kredytową, w której elementem szczególnie dynamicznym jest kredyt 
konsumpcyjny (wielkość do niedawna mało ważąca). Ta gwałtowna i trudna do 
wyhamowania ekspansja kredytu i popytu rynkowego wydaje się być opóźnio-
nym (jak zwykle) efektem rozdętej płynności systemu bankowego - skutkiem 
prędkiego przyrastania rezerw w okresie wcześniejszym. Konsumpcyjny (prze-
ważająco) charakter tego boomu kredytowego każe przy tym obawiać się 
w przyszłości zwiększonej presji na poziom płac (jako że kredyty trzeba będzie 
spłacać), a utrzymująca się miękkość monetarnego otoczenia przedsiębiorstw 
może sprzyjać ich ustępliwości w obliczu płacowych nacisków. Tymczasem wez-
brany potencjał inflacyjny wyładowuje się w imporcie, stwarzając niebezpieczne 
złudzenie opanowania zjawiska wewnętrznej inflacji, która - jak się przyjmuje -
powinna spaść w roku 1998 do poziomu jednocyfrowego (9%). Skokowa dewalu-
acja mogłaby rozbić tę nadzieję w jednej chwili. Jednak zachowywanie kursu 
usztywnionego, pełzającego po ścieżce z góry wytyczonej, powszechnie znanej 
i uwzględnianej w decyzjach dotyczących przyszłości, może doprowadzić do re-
alnego przeszacowania kursu w czasie niewiele bardziej odległym niż przy trzy-
maniu nieruchomej kotwicy kursowej. Obie wersje sztywnego mechanizmu 
zmuszają bank centralny do akceptowania przyrostu rezerw i płynności sektora 
bankowego, kiedy napływ kapitałów jest znaczący. Operacje sterylizujące, o ile 
wiodą do zwyżkowego ruchu stopy procentowej, okazują się przy tym, jak poka-
zuje już także i polskie doświadczenie, mało skuteczne. Z drugiej strony przejście 
na swobodny floating w obliczu napływów kapitału nasuwa obawy, że kurs prze-
sunie się na dłuższy czas w górę na tyle mocno, że deficyt handlowy powiększy 
się do rozmiaru niezgodnego z zachowaniem wizerunku kraju zdolnego radzić 
sobie w przyszłości ze zobowiązaniami finansowymi. Co więcej, niedowład re-
strukturyzacji w tradycyjnych gałęziach polskiego przemysłu ciężkiego i rolnic-
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twa sprawia, że znaczniejsze i dłużej trwające przesunięcie kursu w górę rozpa-
trywane jest jako bezpośrednie zagrożenie dla istnienia szeregu dużych przedsię-
biorstw i wielkiej rzeszy drobnych gospodarstw wiejskich. A jest to zagrożenie 
brzemienne w skutki polityczno-społeczne. Niepewność co do kierunku prawdo-
podobnego odchylenia płynnego kursu - w górę czy w dół - zdaje się parali-
żować politykę kursową, tak samo jak paraliżuje praktyczne działania w kwestii 
rozszerzenia wymienialności złotego (przez co formalnie uchwalone wcześniej 
zmiany liberalizujące prawo dewizowe w części dotyczącej obrotu kapitałowego 
rezydentów pozostają na razie martwą literą). Tak więc, to właśnie opóźnienia 
w obszarze restrukturyzacji gospodarki są najgłębszym powodem blokady poli-
tyki dewizowej, w tym także kursowej. A tymczasem jednym ze skutecznych 
sposobów ograniczenia napływu gorącego pieniądza i zapobieżenia wydreno-
waniu rezerw, jaki można by zastosować i u nas, byłby teraz sterowany floating 
(dopuszczający krótkotrwałe, ostre wahnięcia w obu kierunkach, ale nakierowa-
ny w dłuższej perspektywie czasowej na utrzymanie kursu na poziomie zgodnym 
z wymogiem długookresowej równowagi bilansu płatniczego)5. 

Poziom kursu długotrwałej równowagi nie jest oczywiście tożsamy z kursem 
równowagi krótkookresowej - deficyt bilansu obrotów bieżących w transfor-
mującej się i dość szybko rozwijającej gospodarce, takiej jak polska, jest rzeczą 
normalną i potrzebną, zwłaszcza kiedy znaczna jego część przypada na import 
zaopatrzeniowy i inwestycyjny, co dotąd było cechą struktury rzeczowej polskiego 
importu (z tym, że aktualny boom konsumpcyjny zdaje się obecnie zmieniać tę 
strukturę w niekorzystnym kierunku). 

Sprawą kluczową przy szacowaniu skali bezpiecznego deficytu jest przede 
wszystkim sposób jego finansowania. Jeżeli deficyt obrotów bieżących finanso-
wany jest przypływem kapitału, który pozostaje na dłużej w naszej gospodarce, 
to nie ma podstaw do niepokoju, a nawet można uznać że ta część deficytu jest 
koniecznością - po transferze finansowym musi przecież nastąpić transfer realny, 
jeżeli przypływ nie ma zakończyć się samym przyrostem rezerw i wzbudzeniem 
tendencji inflacyjnych. Bezpieczną przestrzeń dla zwiększonego importu tworzą 
przede wszystkim inwestycje bezpośrednie, nie zwiększające zadłużenia kraju 
i mniej wrażliwe na działanie krótkofalowych czynników destabilizujących rynek 
walutowy. Jednak włączyć by należało do tej kategorii również lokaty krótkoter-
minowe w takiej części, w jakiej istnieje realna możliwość zatrzymania ich w gos-
podarce na dłużej. 

I tu sprawa staje się delikatna, bo doświadczenia innych krajów jasno objawiły 
niebezpieczeństwa finansowania wzrostu PBK i wysokiego deficytu handlowego 
krótkookresowymi funduszami. Jednak gospodarka polska będzie musiała się 
w przyszłości otwierać. Tak się składa, iż postępujący na globalnym rynku kapi-
tałowym proces „securitization" będzie nadawał lokatom portfelowym praw-
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dopodobnie wciąż rosnące znaczenie. Skoro nie będzie się można na nie zamknąć, 
ani ryglować inwestorom drogi do wycofania się, to pewnie nie ma innego sposobu 
na związane z tym problemy jak staranie się o to, by ten niebezpiecznie zmienny 
element bilansu płatniczego stał się w miarę stabilny. Jest to równoznaczne z pos-
tulatem, by starać się obrócić niebezpieczeństwo w pozytywną stronę. I to tym 
bardziej, że drogi na zewnątrz nie da się skutecznie zamykać i przed kapitałem 
krajowym. Wynika stąd zwiększona konieczność prowadzenia polityki pieniężnej 
(i szerzej: makroekonomicznej) wiarygodnie ukierunkowanej w dłuższym okresie 
na stabilizację krajowego pieniądza. To jednak nie wystarczy. Zajdzie konieczność 
tworzenia otoczenia fiskalnego oraz instytucjonalno-prawnego, porównywalnego 
z krajami wysoko rozwiniętymi, tak aby gospodarka polska była w oczach in-
westorów zagranicznych i krajowych atrakcyjnym terenem lokat. Na krótką metę 
najważniejsze jest w każdym razie pokazywanie, wsparte wiarygodnym i reali-
zowanym programem, że się w tym kierunku zmierza. Na długą metę natomiast 
najpewniejszym sposobem zabezpieczenia się zarówno przed realną aprecjacją 
kursu, jak i niebezpieczeństwem odwrotnym, czyli trwałym spadkiem kursu (ryzy-
ka, które otwartość w warunkach globalizacji może potęgować), byłoby właśnie 
wejście we właściwym czasie do systemu koordynacji polityki pieniężnej i mak-
roekonomicznej z UE (w ramach zmodyfikowanej, nowej wersji Europejskiego 
Systemu Walutowego - zewnętrznej strefy przyszłej unii walutowej). Broniłbym 
też poglądu, że skoro ten europejski „tunel" dopuszczalnych wahań względem 
euro ma być szeroki (do +-15%), zaś władze polskie programują na rok przyszły 
inflację 9%, a na rok 1999 niższą, to może warto byłoby wejść w ten system koor-
dynacji możliwie wcześnie. Istota sprawy polega bowiem na zwiększeniu wiary-
godności tego, że skutecznie zmierzamy do wygaszenia inflacji. W takiej perspek-
tywie dalsze pełzanie kursu parytetowego nie miałoby sensu, byłoby wręcz 
kontrproduktywne. Pożądana byłaby natomiast zwiększona elastyczność krótko-
terminowa przy stabilnym i przewidywalnym kursie długoterminowym. Tym-
czasem jednak, przed naszym wejściem do Unii Europejskiej i przed uruchomie-
niem tam nowego systemu powiązań walutowych między peryferiami Unii i ob-
szarem wspólnego pieniądza, Polska, borykając się samodzielnie z nadal wysoką 
inflacją, stoi wobec wspomnianego niebezpieczeństwa potknięcia się tuż przed 
progiem stabilizacji. Jak poważne jest to niebezpieczeństwo? 

IV 

Dane za rok 19% (bo tylko za ten rok dane są kompletne) wskazują, że dopływ 
inwestycji bezpośrednich wyniósł4,450 mld dolarów, zaś dodatkowe 301 min dola-
rów stanowił przyrost lokat portfelowych6. Obie pozycje łącznie przekroczyły więc 
deficyt obrotów bieżących o ponad 1,5 mld dolarów. Rachunek obrotów finanso-
wych odnotował ponadto następujące przypływy: polski sektor bankowy zmniej-
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szył dewizowe avoiry nostro o 685 min dolarów zamieniając te środki na złote 
i zaciągnął kredyt wobec banków zagranicznych na sumę 673 min dolarów, 
a ponadto przyjął od osób zagranicznych avoiry loro na sumę 276 min dolarów. 
Sektor przedsiębiorstw sprowadził do kraju środki własne i zaciągnął w roku 1996 
za granicą kredyty długoterminowe łącznie na sumę netto 673 min dolarów oraz 
krótkoterminowe kredyty handlowe na sumę netto 479 min. Tak więc polski sek-
tor bankowy ściągnął do kraju środki na sumę ponad 1,6 mld dolarów (w połowie 
repatriacja własnych funduszy, a w połowie zadłużenie się), zaś sektor przedsię-
biorstw ściągnął kapitał dłużny na sumę blisko 1,2 mld dolarów. Oba sektory 
razem sprowadziły 2,786 mld dolarów. W połączeniu z kapitałem inwestorów 
zagranicznych (inwestycje bezpośrednie i portfelowe) dało to przypływ równy 
7,537 mld dolarów. Pokrywało to ze znaczną nadwyżką deficyt bilansu obrotów 
bieżących, dając wspomniany przyrost rezerw za rok 1996 (wynoszący 3,264 mld 
dolarów)7. W danych tych uderza jeden szczegół: jak znaczny był przypływ środ-
ków ściągniętych przez polskie banki dla zamiany na złote. Jest to suma ponad 
pięć razy większa niż lokaty portfelowe netto inwestorów zagranicznych w pol-
skie papiery wartościowe. W połączeniu ze środkami zmobilizowanymi za gra-
nicą przez polski sektor „niebankowy-nierządowy" (jak go określa zestawienie 
bilansu rozrachunkowego) jest to suma dziewięć razy większa. Warto tu wzmian-
kować, że w roku 1995, tzn. w okresie największego przyrostu rezerw, przedsię-
biorstwa (głównie polskie spółki kapitałowe za granicą i ich firmy macierzyste) 
sprowadziły do kraju 2,5 mld dolarów, zaś polskie banki zamieniły swoje aviory 
dewizowe na złote na sumę 1,145 mld dolarów (tzn. razem blisko 3,8 mld dolarów). 
W roku 1996, nastąpił dodatkowy dopływ polskiego kapitału z zewnątrz na sumę 
blisko 2,8 mld dolarów. 

Dane zawarte w bilansie aktywów i pasywów informują ponadto, że w końcu 
1996 r. łączna wartość inwestycji bezpośrednich w Polsce wynosiła 11,5 mld dola-
rów (kapitał własnościowy 8,7 mld dolarów oraz kredyty inwestorów - 2 $ mld 
dolarów). Zobowiązania polskie w papierach skarbowych krajowych wynosiły 
stosunkowo niewiele: bony skarbowe - 678 min dolarów oraz obligacje - 353 min 
dolarów (razem nieco ponad 1 mld dolarów). W akcjach polskich przedsiębiorstw 
i świadectwach udziałowych zainwestowane było 1,6 mld dolarów. Przy szczup-
łości polskiego rynku papierów wartościowych jest to wystarczająco wiele, by 
mocno zakołysać giełdą, ale nie aż tak wiele, by sumy te - w razie ich wycofywa-
nia z Polski - mogły poważnie zagrozić krajowym rezerwom dewizowym. Zdol-
ność do przemieszczania znacznych sum w obu kierunkach posiada natomiast 
kapitał rodzimy, bankowy i zagraniczne filie polskich przedsiębiorstw, upo-
ważnione do prowadzenia kont w bankach zagranicznych. Skumulowanie się 
odpływów z obu kanałów byłoby sprawą poważną, zwłaszcza gdyby ewentual-
ny kryzys zaufania do złotego (który wcale nie musi, ale może wystąpić) spo-
wodował także zwiększenie udzielania kredytów eksportowych ze strony polskiej 
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(tzw. leads and lags - potencjał w przepływach netto z tego tytułu można wysza-
cować na 1-1,5 mld dolarów). Ten potencjalnie kilkumiliardowy strumień sam 
w sobie jeszcze pewnie nie zagroziłby wyczerpaniem rezerw, choć przyniósłby 
ciężkie straty finansowe. Od tej strony zatem raczej nie grozi polskiej gospodarce 
kryzys porównywalny (zachowując proporcje) z kryzysem meksykańskim. Praw-
dziwie groźny obrót spraw mógłby nastąpić dopiero wtedy, gdyby zaistniało 
również niebezpieczeństwo odwrócenia się transferów bieżących (np. w postaci 
zmniejszenia depozytów dewizowych ludności w bankach komercyjnych, które 
stanowią sumę ok. 7 mld dolarów). Szczególnie niebezpieczne aspekty ostatnich 
kryzysów dewizowych objawiały się - jak wspomniałem - tym, że przy takiej 
okazji odsłaniała się słabość systemów bankowych krajów dotkniętych tymi 
kryzysami. Dał się nagminnie obserwować wtedy sprzężony kryzys bilansu 
płatniczego i kryzys bankowości, oba wzmacniające się nawzajem. Systemy 
bankowe krajów, które ucierpiały w ostatnich latach od takich „bliźniaczych" 
kryzysów, cechowały się słabą bazą kapitałową banków, wysokim udziałem trud-
nych kredytów w portfelach aktywów bankowych oraz słabym nadzorem nad 
bankami i nad publicznym obrotem papierami wartościowymi. Pod tymi wzglę-
dami sytuacja w polskim sektorze finansowym oceniana jest przez międzynaro-
dowe kręgi eksperckie wyraźnie korzystniej niż sytuacja na rynkach finansowych 
np. Czech (gdzie taki kryzys też zdarzył się niedawno). Dobra niegdyś pozycja 
płatnicza Republiki Czeskiej przyciągała w ostatnich latach znaczne sumy kredy-
tów dla sektora przedsiębiorstw i banków oraz dla władz lokalnych. Było to zja-
wisko na skalę znacznie większą niż analogiczne strumienie dla Polski. Nie-
bezpieczeństwo tkwiące niegdyś w dawnym polskim długu zostało wcześniej 
zredukowane, zlokalizowane, jakby „zamrożone" porozumieniami z klubami 
paryskim (1991) i londyńskim (1994), zaś nowe dopływy kredytów były stosun-
kowo mało znaczące. Wcześniejsze uelastycznienie kursu rynkowego (od maja 
1995) wraz z trwającym już od sześciu lat „pełzającym" korygowaniem realnej 
aprecjacji kursu centralnego utrudniło i spowolniło wprawdzie redukowanie 
inflacji, ale okazało się jak dotąd skutecznym „odgromnikiem" odsuwającym ryzy-
ko kryzysu dewizowego. Wszystkie te względy nie czynią Polski całkowicie 
odporną na wstrząsy walutowe, lecz sprawiają, że niebezpieczeństwo to rysuje się 
u nas mniej groźnie, przynajmniej w krótkiej (kilkumiesięcznej, a nawet rocz-
nej) perspektywie, niż było to w krajach wstrząśniętych ostatnio kryzysem. Sądzę, 
że istnieje jeszcze możliwość zneutralizowania groźby bez cofania się na drodze 
wygaszania inflacji i prowokowania wstrząsu. Takim wstrząsem byłaby skokowa 
dewaluacja kursu urzędowego (kiedy strumienie pieniądza nadal napierają na 
kurs w przeciwnym kierunku). Błędy niepotrzebnych dewaluacji w przeszłości 
winny tu być przestrogą8. Zamiast stosować środek tak drastyczny (jak dewalu-
acja) i zapewne w ostatecznym rachunku kontrprodukty wny, należałoby raczej 
wykorzystać odpowiednio szybko wszelkie inne możliwości (ale nie upierać się 
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przy zbyt sztywnym mechanizmie kursu rynkowego, w odróżnieniu od urzę-
dowego). 

Doświadczenia świeżych kryzysów walutowych w Ameryce Łacińskiej, Azji 
południowo-wschodniej i w naszym regionie kontynentu europejskiego wskazują, 
że szczególną podatnością na tego rodzaju wstrząsy odznaczają się kraje łączące 
w sobie szereg typowych cech. Są to: wysoki deficyt bilansu obrotów bieżących, 
któremu towarzyszy znaczny (w stosunku do PKB) deficyt budżetowy o struk-
turalnym podłożu, szybki przyrost masy pieniężnej kreowany przez ekspansję 
kredytową finansującą wzrost konsumpcji, a przez to niedostatek oszczędności 
(czego odzwierciedleniem jest również wysoki udział towarów konsumpcyjnych 
w imporcie). Wysoka stopa procentowa - wyraz niedostatku kapitału oraz inflacji 
- przyciąga szczególnie kapitał wysoce płynny, nastawiony na szybki zysk i pręd-
kie wycofanie się. Deficyt budżetowy i jego odpowiednik w postaci deficytu bilan-
su obrotów bieżących finansowane bywają w takim kraju właśnie z tego źródła. 
Tak się też składało, że cechą najbardziej uderzającą, bo występującą we wszyst-
kich tych krajach, był właśnie sztywny mechanizm kursowy - kurs związany ścisłą 
więzią z jedną walutą lub koszykiem paru walut. Jego realna aprecjacja była 
wszędzie bezpośrednio lub pośrednio detonatorem finansowego załamania. 

Patrząc przez pryzmat tych kryteriów, Polska nie wypada źle pod niektórymi 
względami. Import, przynajmniej do ubiegłego roku, charakteryzował się stosun-
kowo wysokim udziałem wsadu produkcyjnego i dóbr inwestycyjnych (ok. 40%). 
Płynny kapitał zagraniczny nie był i nie jest wielkością szczególnie ważącą w ze-
wnętrznym finansowaniu obu deficytów (w odróżnieniu od raczej znaczącej masy 
kapitałów polskich wracających do kraju, co prawda - również podatnych na 
odpływy). Deficyt bilansu obrotów bieżących - choć już wysoki - nie osiągnął 
jeszcze poziomu umownie uważanego za krytyczny (7-8% PKB) i jest w znacznej 
części pokryty inwestycjami bezpośrednimi. Eksperci zagraniczni z uznaniem 
wyrażają się również o dobrym polskim systemie regulowania i nadzorowania 
rynku kapitałowego (co prawda jeszcze płytkiego i chybotliwego). Odnotowują 
oni również pewne wzmocnienie bazy kapitałowej i polepszenie jakości portfela 
polskich banków - sektora, mimo wszystko, nadal kruchego i niewystarczająco 
zmodernizowanego, ale czyniącego postępy. 

Szczególnym problemem pozostaje jednak strukturalna słabość budżetu, której 
nie był w stanie przesłonić doraźny spadek deficytu do wielkości mieszczącej się 
między 2-3% PKB w ostatnich czterech latach (dzięki szybszemu niż oczekiwano 
wzrostowi gospodarczemu, doraźnemu włączaniu do dochodów wpływów z pry-
watyzacji, powstrzymywaniu niektórych wypłat w czasie oraz posługiwaniu się 
w pewnym zakresie kredytem na inwestycje centralne refinansowanym przez 
NBP albo zabezpieczonym gwarancjami Skarbu, które później stają się wymagal-
ne). Stąd, według niektórych szacunków, deficyt budżetowy w minionych czte-
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rech latach, liczony zgodnie z przyjętą w krajach OECD i Unii Europejskiej meto-
dologią, jest wyraźnie większy - ok. 6% PKB. Polski budżet po stronie wydatków 
jest nadal i pozostanie długo pod presją wysokich świadczeń socjalnych. Przej-
ściowe złagodzenie nacisku na tym odcinku wystąpiło dzięki wzrostowi realnych 
płac (i dzięki zwiększonym przez to wpłatom składek do funduszu ubezpieczeń 
społecznych). Ich kosztowo-inwestycyjny efekt łagodzony był przez szybki 
w ostatnich latach wzrost wydajności pracy, który może teraz wygasać. Z drugiej 
strony da o sobie znać zwiększony łączny ciężar spłat prolongowanych długów 
i płatności odsetek. Wielka wrażliwość dochodów budżetowych na wahnięcia sto-
py wzrostu PKB oraz nawarstwiające się skutki zapóźnienia w reformie sfery 
usług społecznych to dodatkowe elementy do uwzględnienia w całości rachunku 
ograniczające szansę utrzymania korzystnych wskaźników deficytu budżetowego 
na dalszą przyszłość. Nawet jeżeli w ostatnich trzech latach inflacyjna presja sal-
da budżetu na poziom cen i bilans obrotów bieżących była mocno zredukowana, 
to na dalszym horyzoncie czasowym rysuje się wyraźnie zwiększony nacisk od 
tej strony. Należy zatem starać się już teraz zapobiegawczo go neutralizować. 

Krótko mówiąc, ten istotny i widoczny na zewnątrz element czyni Polskę 
niewątpliwie krajem podatnym na kryzys dewizowy w nieodległej przyszłości. 

V 

Doraźnie i na krótką metę czynnikiem kryzysogennym jest nie tyle sam rozmiar 
deficytu, ile sposób jego finansowania o tyle, o ile metody zastosowane do tego 
celu blokują lub choćby tylko w pewnym stopniu rozregulowują bankowi central-
nemu mechanizm kierowania podażą pieniądza. Bank centralny skarży się, iż 
więcej niż połowa przyrostu pieniądza rezerwowego, będącego rezultatem mone-
tyzacji dewiz w ciągu roku 1997 (od stycznia do sierpnia), przypadała na skup od 
budżetu. Zatem przygaśnięcie dopływu funduszy prywatnych było kompenso-
wane przez dopływy dewiz sprowadzone do kraju przez budżet. Przyczyniało się 
to do powiększania płynności systemu bankowego, którego neutralizowanie i bez 
tego okazuje się dla NBP rzeczą, jak dotąd, nie w pełni wykonalną. Zasadność 
czerpania środków na ten cel z zewnątrz pod pretekstem, że stopa procentowa jest 
tam niższa niż w kraju, oraz wywieranie tą drogą presji na bank centralny, by 
obniżył stopy procentowe, może być jednak kwestionowana. Powodując wzrost 
płynności systemu bankowego, popycha to bank centralny do zwiększonych ope-
racji otwartego rynku, które kosztują budżet utratę wpłat z zysku NBP. Inny 
możliwy tego skutek byłby taki, że wzrost płynności podsyci ekspansję kredytową 
i dodatkowo zwiększy deficyt handlowy. Dawałoby to doraźną ulgę budżetowi, 
ale napinałoby jeszcze mocniej zewnętrzną pozycję płatniczą kraju, przybliżając 
załamanie walutowe. Wydaje się więc, że argumenty powołujące się na korzyst-
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niejsze warunki czerpania środków raczej z zewnątrz niż z rynku krajowego są 
oparte na dość wątpliwych podstawach. Ten sposób finansowania zmienia tylko 
formę przejawiania związanych z tym kosztów, odsuwając je równocześnie 
w czasie. Niezależnie od najważniejszej sprawy wdrożenia długofalowej, struk-
turalnej reformy systemu finansowania świadczeń socjalnych i usług społecznych, 
zdecydowane ograniczenie deficytu budżetowego jest w najbliższym czasie pod-
stawowym warunkiem przywrócenia skuteczności polityki pieniężnej i obniżenia 
stopy procentowej bez podważania podstaw stabilizacji pieniężnej (gdyż mogłoby 
to zredukować niebezpieczeństwo destabilizacyjnych napływów gorącego pie-
niądza i równocześnie podtrzymać tempo wzrostu gospodarczego w oparciu 
0 szerszą pulę rozporządzalnych oszczędności). Przedstawione wyżej zastrzeżenia 
co do zewnętrznego finansowania deficytu narzucają przy tym wniosek, iż finan-
sowanie tej części wydatków publicznych, która nie ma pokrycia w normalnych 
dochodach budżetu, powinno dokonywać się wewnątrz kraju i w maksymalnym 
zakresie poza systemem bankowym (nawet za cenę „skokowego" podwyższania 
poziomu długu publicznego, sztucznie teraz zaniżonego). Wypadałoby też po-
godzić się z myślą, iż czynnikiem podwyższającym skalę deficytu budżetowego 
będzie nie tylko wyłączenie z dochodów przychodu z prywatyzacji, ale także 
zwiększone koszty ściągnięcia przez NBP z rynku pieniężnego nadmiaru płyn-
ności. To w skrajnej sytuacji oznaczać może nie tylko zanik wpłat z zysku do 
budżetu z tego źródła, lecz być może nawet przejściowy deficyt, to znaczy - choć 
brzmi to nieco kuriozalnie - spowoduje przejściowe subwencjonowanie banku 
centralnego (rodzaj ryczałtowego rozliczenia się przez budżet za stosowane 
w przeszłości wybiegi - wykorzystywanie kredytu jako formy zastępczej jawnych 
dotacji). Taki „akt szczerości" w obszarze polityki finansowej państwa, polegający 
w istocie na uznaniu oraz wzięciu do budżetu tego spadku przeszłości, który pole-
gał na rozmywaniu (przez formy zastępcze wydatków) rzeczywistego obrazu jego 
stanu, przejściowo pogorszyłby wskaźniki fiskalne. Byłby jednak oczyszczeniem 
1 zaprowadzeniem przejrzystości w tej ważnej dziedzinie. Wcale też nie zaszko-
dziłby (raczej przeciwnie) wizerunkowi solidności finansowej naszego państwa 
w stosunkach zewnętrznych. Byłby raczej usunięciem resztek złego osadu, jaki po-
został w nich po nie tak jeszcze odległym w czasie kryzysie polskiego zadłużenia 
(bo że uchybienia z naszej strony w zakresie prowadzenia prawidłowej buchal-
ter» budżetowej są z zewnątrz jasno widziane, choć rzadko wytykane, to nie ule-
ga wątpliwości dla osób stykających się z opiniami ekspertów zewnętrznych). Leży 
to przede wszystkim w interesie skuteczności polskiej polityki gospodarczej, gdyż 
sprowadza się do stworzenia warunków dla odzyskania przez bank centralny 
zdolności regulowania ilości pieniądza w gospodarce. Integralną częścią tej ope-
racji musiałaby być również modyfikacja mechanizmu kursowego w kierunku 
opisanym powyżej, tj. nadanie mu większej elastyczności i równocześnie większej 
długoterminowej stabilności 
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Ważne byłoby przy tym zachowanie w świadomości podstawowego faktu, że 
trudności polityki makrofinansowej w obu jej podstawowych członach, w polityce 
budżetowej i pieniężnej, wywodzą się z zaniedbań i opóźnień w zakresie restruk-
turyzacji gospodarki. Grożący Polsce kryzys dewizowo-płatniczy jest tego rezul-
tatem i może być zażegnany ostatecznie tylko przez przyspieszenie działań na tej 
fundamentalnej płaszczyźnie. Jednak wykorzystać też należy możliwość do-
raźnych usprawnień w mechanizmie finansowym gospodarki dla złagodzenia 
i odsunięcia bezpośrednich zagrożeń. Jest to w istocie gra o czas, w którym dzia-
łania restrukturyzacyjne mogłyby być podjęte. 

Przypisy 

1 Na tej samej zasadzie kraj wysoko rozwinięty może i powinien mieć walutę lekko podwartościowaną, 
by mieć nadwyżki umożliwiające mu sfinansowanie eksportu kapitału do krajów słabiej rozwinię-
tych. 

2 Cytowane tu dane pochodzą ze świeżo sporządzonego przez NBP raportu: pt. „Bilanse należności 
i zobowiązań zagranicznych RP", Warszawa 1997. 

3 Ponieważ samo pojęcie „kurs równowagi" jest dalekie od jednoznaczności, przeto trzeba wyjaśnić, 
iż rozumiem pod tym pojęciem poziom kursu, który zapewnia w dłuższym okresie takie saldo bi-
lansu płatniczego, jakie nie grozi wyczerpaniem rezerw czy pułapką zadłużenia ani inflacją. Jest to 
stan bilansu płatniczego określany w literaturze przedmiotu jako ,sustainable balance". 

4 Przy tej okazji bank centralny wpada też zwykle w konflikt z ministerstwem finansów. 
5 Rozwiązaniem alternatywnym, być może lepszym, byłoby wejście do szerokiego tunelu wahań wokół 

kursu centralnego - tj. do mechanizmu Europejskiego Systemu Walutowego, gdyby inflację udało 
się przedtem znacząco zredukować. 

6 Silna, choć krótkotrwała, presja w dół na złotego, związana z wycofywaniem płynnych lokat, dała 
jednak o sobie znać w sierpniu 1997. 

7 Gwoli zgodności rachunku należy tu jeszcze uwzględnić, co następuje: spłata długu zagranicznego 
efektywnie zapłacona wyniosła wtedy 673 min doi. (przy czym Polska i Rosja skreśliły sobie nawza-
jem długi na sumę bliską 5,8 mld doi. - rozwiązanie nazywane „opcja zerowa"). Równocześnie rząd 
polski wykorzystał kredyt zagraniczny, głównie z międzynarodowych instytucji finansowych i euro-
obligacji, na sumę 390 min doi. Uwzględniając dodatkowo pozycję bilansu „błędy i opuszczenia" (321) 
i odejmując to wszystko od całości przypływów kapitałowych, uzyskujemy wielkość przyrostu 
rezerw. 

8 Oczywiście nie da się wykluczyć niespodzianek i konieczności ewentualnej skokowej zmiany kursu 
urzędowego. Taka ewentualność w bliskiej przyszłości mogłaby nastąpić jednak raczej tylko jako 
efekt niepomyślnego dla szans stabilizacji rozwoju wydarzeń na scenie politycznej. 
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THE BALANCE OF PAYMENTS AND FISCAL, 
AND BUDGET POLICIES 

(Summary) 

The Polish balance of payments has for the last three years been a source of 
growing disquiet and worry for the financial authorities in Poland. Since putting 
relationships with foreign government and bank creditors on a regular footing, and 
since amending the foreign exchange regulations to achieve greater openness of 
the financial system, the Polish economy has found itself in a situation the like of 
which it has never experienced before. This situation is characterised by, on the 
one hand, an unceasing, though variable in terms of volume, growth in foreign 
exchange reserves occasioned by an on-going inflow of more or less liquid capi-
tal, and on the other, by a deepening trade balance deficit and more recently cur-
rent turnover deficit. 

The author presents an analysis of what can be done to ease tensions in the 
balance of payments. 


