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Zarys problemu 

Teoria wpływu pieniądza na bilans płatniczy, obejmująca mechanizm teorii 
monetarnej, portfelowej, fiskalnej, realnych cykli gospodarczych i uwzględniająca 
podejście intertemporalne, tworzy wyzwanie dla prób empirycznego zwery-
fikowania, na ile prezentowane mechanizmy mogą wyjaśnić rozwój bilansu 
płatniczego Polski zarówno w latach funkcjonowania gospodarki centralnie 
planowanej, jak i w okresie transformacji ustrojowej. 

Niedoskonały materiał statystyczny, jak i nieliczne dotychczas badania w tym 
zakresie powodują, że przedstawiona tutaj próba podejścia do tego zagadnienia 
powinna być traktowana jako zupełnie wstępna - otwierająca nowe pole badaw-
cze. W niniejszym opracowaniu podejmuje się w zasadzie prostą próbę weryfikacji 
przydatności teorii monetarnej dla wyjaśnienia zjawisk dotyczących bilansu 
płatnicznego Polski. 

Od początku lat 60. do końca lat 80. kolejne rządy w Polsce prowadziły gene-
ralnie ekspansywną politykę pieniężną, przy relatywnie sztywnych cenach ofic-
jalnych. Do wyjątków należały lata, kiedy podaż pieniądza ulegała zmniejszeniu. 
Pojawia się pytanie, jakie skutki wywierała taka polityka na równowagę wew-
nętrzną i na równowagę zewnętrzną, zarówno w okresie gospodarki scentralizo-
wanej, jak i rynkowej? Celem niniejszej analizy jest wykazanie, że nawet w okresie 
restrykcji dewizowych saldo bilansu płatniczego było w dużej mierze zjawiskiem 
monetarnym- Tym bardziej tak postawiony problem jest istotny po wprowadze-
niu w 1989 r. liberalizacji cen, a następnie liberalizacji handlu zagranicznego 
i przekształceniu polskiej gospodarki w gospodarkę rynkową. Badanie związku 
między równowagą pieniężną a bilansem płatniczym jest istotne z punktu widze-
nia tworzenia spójnej polityki stabilizacyjnej, w tym polityki pieniężnej i rezerw 
dewizowych. 

Sztywne ceny w okresie do 1989 r. oraz nadmierna podaż pieniądza miały dwie 
konsekwencje: 
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1. Powodowały nierównowagę na oficjalnym rynku pieniężnym, a na rynku 
dewizowym (sztywne ceny i kurs walutowy) nieuchronnie wywoływały albo 
zmiany zasobu rezerw dewizowych, albo zaostrzenie restrykcji dewizowych 
w sferze oficjalnej. 

2. Za każdym razem jednak wzrastające restrykcje dewizowe oraz nierówno-
waga na rynku oficjalnym wyzwalały mechanizm wzrostu elastycznych cen w gos-
podarce cienia, czyli cen i kursu czarnorynkowego. Gospodarka cienia spełniała 
więc rolę bufora równoważącego podaż i popyt na pieniądz. 

Rosnąca niezależność przedsiębiorstw i suwerenność decyzji gospodarstw do-
mowych wpływały z kolei na konieczność eliminowania restrykcji dewizowych, 
głównie poprzez dewaluację kursu oficjalnego i wzrost cen oficjalnych. To z kolei 
oznaczało realny spadek zasobów pieniężnych, absorpcji i osłabienia nacisku na 
rezerwy dewizowe do „normalnego" poziomu, możliwego do udźwignięcia przez 
gospodarkę i do zaakceptowania przez władze polityczne. 

Nominalne saldo bilansu płatniczego stanowiło różnicę między dochodem przy 
pełnym zatrudnieniu Yn i nominalnej absorpcji A: 

BP = Y„-A " (1) 
gdzie: 
BP - saldo bilansu płatniczego 
Y - dochód n 
A - absorpcja 

W teorii monetarnej zakłada się wielookresowy mechanizm dopasowań mię-
dzy aktualnymi a pożądanymi zasobami pieniężnymi. W przypadku Polski to 
założenie było tym bardziej uzasadnione, że pieniądz był praktycznie jedynym 
aktywem finansowym dla podmiotów, chociaż niejednorodnym. 

BP = e* AR = f(P * L- M") (2) 
gdzie: 
R - rezerwy dewizowe 
Ms - podaż pieniądza 
L - realny popyt na pieniądz 
P - poziom cen 

Aby zapobiegać kryzysom płynności na rynku wewnętrznym każdy kraj jest 
zmuszony utrzymywać określone relacje między zasobami rezerw dewizowych 
w wyrażeniu krajowym eR (e - kurs walutowy, R - rezerwy dewizowe) i pie-
niądzem [por. Khan S.M, Montiel P.J., 1987]. Relacja eR/M zależy od stopnia ot-
warcia gospodarki i od zmian w długookresowym popycie na pieniądz. Przy 
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założeniu stabilności długookresowej funkcji popytu na pieniądz można podjąć 
próbę przetestowania monetarnej teorii bilansu płatniczego. Pojawia się pytanie, 
czy rzeczywiście saldo bilansu płatniczego było zjawiskiem monetarnym (przy 
uwzględnieniu współistnienia gospodarki oficjalnej i nieoficjalnej) od lat sześć-
dziesiątych do 1989 r.? 

Kolejnym problemem jest specyfikacja funkcji popytu na pieniądz dla anali-
zowanego okresu. Korzystając z istniejącej bazy danych wyodrębnia się dwa okre-
sy: model dla długiego okresu (dane roczne za lata 1960-1988) i model krótkiego 
okresu (dane miesięczne za lata 1989-1993). 

Wkład monetarny do teorii bilansu płatniczego 

Teoria monetarna bilansu płatniczego tłumaczy saldo bilansu jako okresową 
nierównowagę na rynkach pieniężnych [por. Johnson H.G.,1972; Dornsbuch 
R.,1973; Frenkel J.A.,1976; Willms M., 1991]. W ramach ograniczenia budżetowego 
bilans płatniczy jest determinowany przez dochód, absorpcję oraz pożądany 
majątek danego okresu. Ale jeżeli popyt na pieniądz jest stabilny, można przyjąć, 
że absorpcja jest wprost determinowana przez zasoby pieniężne: 

eAR = BP = Y„-A = P* f(L-Ms / P) (3) 

Podaż pieniądza w gospodarce pochodzi z dwóch komponentów - rezerw 
zagranicznych i kredytu krajowego: 

MS = R + D 
gdzie: 
R - rezerwy 
D - kredyt krajowy netto 

(4) 

Ponieważ podaż pieniądza pochodziła w minionym okresie zarówno z odku-
pu przez sektor bankowy rubli transferowych, jak i walut wymienialnych, akty-
wa rezerwowe w tym modelu są zdefiniowane szerzej: 

R — R$ + R r t (5) 

Pieniądz dla potrzeb analizy jest zdefiniowany szeroko - jako szeroki agregat 
pieniężny, a więc składa się on z pieniądza krajowego i depozytów walutowych 
lokowanych w polskich bankach. 
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Popyt na pieniądz jest funkcją ograniczonej liczby zmiennych i w zależności 
od okresu analizy nieco inaczej zdefiniowany, bądź jako okres cen sztywnych, 
bądź jako okres cen elastycznych (giętkich). 

L„ = P* L(Y,i...) (6) 

gdzie: 
Ln - nominalny popyt na pieniądz 
P - poziom cen 
Y - dochód realny 
i - stopa procentowa 
Gospodarstwa domowe, a także przedsiębiorstwa, w systemie scentralizow-

anym, również w ramach istniejących ograniczeń, zachowywały się racjonalnie, 
dlatego gospodarka cienia rozkwitała nie tylko w sektorze prywatnym, ale i w 
państwowym. Towary albo były dostępne po cenach oficjalnych, albo po znacznie 
wyższych cenach w sferze nieoficjalnej. Dlatego ogólny poziom cen w gospodarce 
można zdefiniować następująco: 

P-Poa*Pn(,a) (7) 
gdzie: 
Po - poziom cen oficjalnych 
Pn - poziom cen nieoficjalnych 
W gospodarce cienia większość cen kształtowała się proporcjonalnie do cen 

zagranicznych przemnożonych przez kurs czarnorynkowy. Dlatego zmiany cen 
w gospodarce cienia definiuje się następująco: 

APn 
Pn 

Aen 
(1+7C$)*(1+ }-l 

en (8) 

gdzie: 
$ - inflacja dolara 
en - kurs nieoficjalny 
Przyjmując założenie, że w 1960 r. ceny nieoficjalne wynosiły 1, poziom cen 

ogółem decydował o faktycznej realnej wartości pieniądza i ogólnej równowadze 
pieniężnej: 

M s 

mr 
PoaPn(la) 

gdzie: 
mr - realny popyt na pieniądz 

(9) 
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Dla długiego okresu zakłada się, że stopy procentowe nie miały istotnego zna-
czenia ze względu na zachodzące dostosowania. Natomiast stopy procentowe 
wpływają istotnie na popyt na pieniądz w krótkim okresie. W przypadku Polski 
i struktury pieniądza, dwie stopy mają istotne znaczenie: 

- izl, czyli oprocentowanie lokat terminowych w złotych, 
- i$, czyli stopy przychodu z lokat w dolarach. 
Stopa przychodu i$ składa się z oprocentowania depozytów dolarowych 

w polskich bankach oraz z tempa dewaluacji dolara w gospodarce cienia*: 

i$ = (l + i$b)*0 + —)-l (10) 
en 

gdzie: 
i$b - oprocentowanie depozytów dolarowych w polskich bankach. 
Nie ma wątpliwości, że podmioty gospodarcze i gospodarstwa domowe mają 

własne oczekiwania (racjonalne, adaptacyjne). Niestety brak jest danych empiry-
cznych pozwalających na modelowanie popytu na pieniądz przy uwzględnieniu 
racjonalnych oczekiwań. Dlatego w przypadku analizy krótkookresowej przyj-
muje się dostosowania adaptacyjne wyrażające się zmianami w strukturze pie-
niądza. Takie podejście uwzględnia również zachowania i reakcje biurokratycz-
nych struktur, reagujących na zmiany rynkowe z opóźnieniem. 

Potrzeba zachowania zewnętrznej płynności implikuje fakt, że relacja rezerw 
dewizowych i pieniądza nie może być swobodnie regulowana przez bank central-
ny. W długim okresie musi zachodzić - nawet przy stosowaniu ograniczeń dewi-
zowych - odpowiednia relacja, osiągana w razie potrzeby przez dewaluację lub 
korektę podaży krajowego kredytu. Dopasowanie rezerw bieżących w relacji R/M 
do niezbędnych rezerw w długim okresie R/L jest, przy danym systemie dewizo-
wym, adaptacyjne. 

gdzie: 
L, - długookresowy popyt na pieniądz, 
R, - długookresowy poziom rezerw. 
Długookresowa równowaga monetarna wymaga zachowania następujące 

równości: 
Ri*bi- P*Li(Y,...) (12) 

gdzie: 
b, - długookresowa relacja między podażą pieniądza a rezerwami Ms/R,. 
Stąd wynika długookresowa zależność między pożądanymi przez gospodarkę 

rezerwami a długookresowym popytem na pieniądz, wyrażona następująco: 

Istnieje wiele innych metod ustalania związków stóp procentowych, które w tym uproszczonym 
modelu nie są uwzględnione (por. Edwards S., Khan S.M., 1986). 
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R1 = T*P*L,(YJ,..) 
Ol 

(13) 

Dostosowanie krótkookresowego współczynnika rezerw do współczynnika 
długookresowego zachodzi z pewnym opóźnieniem: 

n D z n (Iz) 
J2! = (-—'-) ( ) 
Mt Mt Mt-i 

(14) 

Specyfikacja modeli 

Oszacowany poniżej model bazuje na znanym wkładzie w monetarną teorię 
bilansu płatniczego [por. Johnson H.G, 1972, Taylor M.P., 1987,1989, Kamas L., 
1986]. 

Podaż pieniądza: 

\nM=\n(R+D) 

Popyt na pieniądz: 

\nL = aO+aJ\nP + a2\nY+...+u 
gdzie: 
u - zmienna losowa 
Warunek równowagi: 

ln(R + D) = \nL (17) 

Po zróżniczkowaniu i przekształceniu powstaje następująca zależność między 
wzrostem udziału rezerw i ilością pieniądza, a także pozostałymi zmiennymi (por. 
Taylor M.P., 1989). 

(15) 

(16) 

AR AD 
— = bO + bJAlnP + b2AlnY+. ..+bn—— + u 
M M 

Dla długiego okresu (1961-1988) przyjęto następującą formę: 

AR AD 
— = a0 + alAlnPo + a2AlnPn+a3AlnY+a4—+ u 
M M 

gdzie: 
R - rezerwy dewizowe i w rublach transferowych, 
M - podaż pieniądza - M3, 

(18) 

(19) 
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Po - oficjalny poziom cen 
Pn - ceny w gospodarce cienia 
Y - dochód realny 
D - kredyt .krajowy 
u - zmienna losowa 
Teoretycznie parametry w modelu monetarnym powinny przyjąć następujące 

wartości [Taylor M.P., 1987]: 
aO ® 0 
0 < al < 1 
0 < a2 < 1 
a3 > 0 
a4 ® -1 
Liberalizacja polskiej gospodarki od sierpnia 1989 r. i wprowadzenie ograni-

czonej wymienialności złotego wyeliminowały problem cen w gospodarce cienia 
i związanych z nimi innych zmiennych. Dlatego formuła modelu dla krótkiego 
okresu ulega zmianie: 

AR AD 
— = a0 + alAlnP + a2AlnY+a3A In izl + a4 + u (20) 
M M 

gdzie: 
izl - oprocentowanie depozytów złotowych 
Oczekiwane z teoretycznego punktu widzenia parametry powinny przyjąć 

te same wartości, z wyjątkiem parametru a3, który przy stopie procentowej powi-
nien być w normalnym przypadku ujemny, ale w odniesieniu do szerokiego agre-
gatu pieniężnego nie stanowi stopy kosztu alternatywnego i może być w tym 
przypadku dodatni, czyli a3>0 . 

Wyniki oszacowań 

W procesie wyboru optymalnej z teoretycznego i ekonometrycznego punktu 
widzenia funkcji popytu na pieniądz oszacowano wiele wariantów modeli. Tu 
przedstawia się tylko te, które przyniosły najlepsze rezultaty. 

Wyniki oszacowań dla długiego okresu są interesujące i ekonometrycznie 
zadowalające. Wysokość parametru przy stałej jest - jak oczekiwano - niska, ale 
statystycznie istotna, co oznacza możliwość występowania jeszcze innych waż-
nych czynników nie objętych modelem, takich jak decyzje administracyjne. Naj-
ważniejsze jednak jest to, że znak przy pozostałych parametrach jest zgodny 
z rozważaniami teoretycznymi. To oznacza, że mimo centralnego planowania 
pieniądz był stale istotnym czynnikiem kształtującym bilans płatniczy. Nierów-
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nowaga oficjalnego rynku pieniężnego musiała być kompensowana przez spadek 
rezerw albo przez oficjalny wzrost cen i dewaluację, albo przez zmianę cen i kur-
su czarnorynkowego. W każdym jednak razie oznaczało to zmniejszenie real-
nych zasobów pieniężnych i dopasowanie zasobów pożądanych do aktualnych. 
Źródłem nierównowagi monetarnej była prawie ciągła ekspansja kredytowa, która 
doprowadziła do załamania systemu. Reakcja rezerw na zmianę podaży kra-
jowego kredytu była silna i mieściła się między -0,44 i -0,59. 

Odchylenie tej wartości od oczekiwanej -1 daje się objaśnić albo przez wzrost 
realnego popytu na pieniądz, albo przez spadek płynności systemu, albo przez 
zmianę w strukturze portfela pod wpływem różnic w stopach przychodu. Te zja-
wiska miały z pewnością miejsce w poszczególnych okresach badanego przedziału 
czasu. Skrócenie badanego okresu do lat 1970-1988 daje jeszcze silniejsze zależności 
(por. tab. 1). 

Model krótkookesowy wykazuje silną autokorelację zmiennej losowej. Mimo 
to znaki przy parametrach są zgodne z oczekiwaniami. Niestety, nie można 
w takim przypadku w pełni polegać na interpretowanych wynikach. Istnienie au-
tokorelacji jest zrozumiałe, jeżeli uwzględni się, że w tym okresie występowała 
silna inflacja i jej dławienie - na co podmioty gospodarujące reagowały z opóźnie-
niem. Te gwałtowne zmiany miały istotny wpływ na zmiany w realnym popycie 
na pieniądz, na wahania realnego kursu walutowego itp. Z tego powodu krótko-
terminowe zmiany w rezerwach odchylały się od poziomu długookresowego. 

Chcąc określić wpływ kredytu krajowego na rezerwy i równowagę rynku 
pieniężnego zastosowano model z dostosowaniami adaptatywnymi [(9),(14),(18)]. 

AR AD AR 
— = a0 + alAlnP + a2AlnY+ a3Alnizl, + a4 3 + a5—(t-]) +u (21) 
M M M 

g d z i e : 0 < a 5 < l 

Wyniki wydają się interesujące. Parametry przy zmiennych dzieli się przez 
(l-a5), aby otrzymać elastyczności, które ostatecznie wynoszą: 

aO = 0,0783 
al = 0,3985 
a2 = 0,1709 
a3 = 0,8207 
a4 =-0,4071 

Do tej pory uwzględniano jedynie rezerwy dewizowe. Aktywem dewizowym 
były także ruble transferowe, których odkup stanowił dodatkową podaż pie-
niądza. Zmiany parametrów z tego tytułu okazują się być nieznaczne. 
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Interesujące jest, że elastyczności zarówno w modelu długookresowym, jak 
i przy założeniu adaptatywnych dostosowań rezerw zmieniają się w przedziale: 
-0,4 do -0,6, mimo że w międzyczasie dokonała się zmiana systemu gospodar-
czego (por. tab. 1). 

Tabela 1. Elastyczności w modelu długookresowym 

Model Zmienne 

const dlnPo dlnPn dlnY dD/M 

Długookresowy 

1961-1988 0,0428 0,1948 0,0358 0,2063 -0,438 

Długookresowy 

1970-1988 0,0511 0,2494 0,0453 0,3023 -0,587 

Krótkookresowy 

1989-1992 0,0783 03985 0,1709 -0/4071 0,8207 

Z pewnością proces dostosowawczy między ekspansją kredytową a zmianą 
stanu rezerw dewizowych jest rozłożony w czasie i zakłócany wieloma czynnika-
mi. Wykresy 1 i 2 obejmują okres od stycznia 1990 r. do lipca 1997 r. i przedsta-
wiają zależności między skumulowanym i przeliczonym na dolary przyrostem 
kredytów dla podmiotów niefinansowych a rezerwami dewizowymi brutto, sal-
dem bilansu handlowego i bilansem handlowym skorygowanym o tzw. handel 
nie rejestrowany. Skutek ekspansji kredytowej na rezerwy dewizowe nie jest 
wyraźny, wręcz - paradoksalnie - w wielu okresach ekspansji kredytowej to-
warzyszył jej wzrost rezerw dewizowych brutto. Natomiast bardziej wyraźnie 
rysuje się ten związek z saldem bilansu handlowego, ale dopiero od lat 1995/96. 
Należy sądzić, -że prowadzona dosyć chaotycznie polityka pieniężna NBP, po-
legająca na przechodzeniu od umiarkowanie dodatnich stóp procentowych 
w latach 1992-1993 do wysokich realnych stóp procentowych w latach 1994-1997, 
powodująca duży napływ kapitału spekulacyjnego i reakcję w postaci silnej 
aprecjacj i z łotego, zakłócana związek ppęjąży kredytu i zmian w rezerwach 
dewizowycji brutto- Podobne wnioski jysują się przy analizie wyj^p^ów 3 i 4 
uwzględniających zmiany w aktywach krajowych netto. Można przypus?pząć, W 
skutki tych zakłóceń w polityce monetarnej nie zostały w pełni zaabsorbowane, 
a ich negatywne efekty w bilansie J iandlowym będą jeszcze długo widoczne. 
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Wnioski 

W przeszłości występowało wiele czynników, które wpływały zakłócająco na 
stabilność funkcji popytu na pieniądz. Z pewnością wyniki są również obcią-
żone niedoskonałością materiału statystycznego. Niemniej można dopuścić ich 
ostrożną interpretację. Zarówno w przeszłości, jak i obecnie (przy danym popy-
cie na pieniądz) istniała znacząca zależność między podażą kredytu krajowego 
a ubytkami rezerw dewizowych. Absolutne wartości elastyczności są jednak 
wyraźnie mniejsze niż 1 (-1) dla zmiennej dD/M i wskazują, że proces dostoso-
wawczy rozciąga się na wiele okresów i zapewne restrykcje dewizowe w prze-
szłości, jak i niestabilność polityki pieniężnej w ostatnich latach były istotne. 
Oznacza to, że efekty w bilansie płatniczym bieżącej polityki pieniężnej uwido-
cznią się ze znacznym opóźnieniem. Polska wchodzi w fazę poważnych pertur-
bacji w zakresie bilansu handlowego, które w dużej mierze są efektem braku 
spójności w polityce pieniężnej ostatnich lat. Z jednej strony bowiem złoty oka-
zał się słaby wewnętrznie (inflacja, wysokie stopy procentowe), z drugiej strony 
zaś NBP prowadził politykę znaczącej, relatywnej aprecjacji złotego w odniesie-
niu do walut zagranicznych. Można przypuszczać, że gwałtowne podwyższanie 
rezerw obowiązkowych przez NBP, a także podwyższanie stóp procentowych 
przy spadającej inflacji, wchodzenie w działalność komercyjną (przyjmowanie de-
pozytów ludności) świadczą o pewnej bezradności i nie pohamują narastającego 
deficytu bilansu handlowego. 
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ANALYSIS OF THE CONNECTION 
BETWEEN MONETARY POLICY 

AND THE BALANCE OF PAYMENTS IN POLAND 

(Summary) 

An attempt is made in this treatise to empirically verify the relevance of mon-
etary theory in explaining the way the balance of payments has shaped up both 
during the centrally planned economy years and during the system transforma-
tion period. 

The aim of the analysis is to show that even during the period of currency re-
strictions the state of the balance of payments was to a large extent a monetary 
phenomenon, and especially so after the introduction since 1989 of price liberali-
sation, followed by liberalisation of foreign trade and restructuring of the Polish 
economy to a market economy. 

Studying the connection between monetary equilibrium and the balance of 
payments has relevance from the standpoint of creating cohesive monetary poli-
cies and currency reserves. 

The author concludes that if the Polish National Bank suddenly increases re-
serves of securities, and also raises interest rates while the rate of inflation is fall-
ing and enters the commercial field (accepting deposits from the public), the grow-
ing trade balance deficit will not be arrested. 


