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Wstęp 

Trwająca od kilkunastu lat globalna nierównowaga płatnicza (nazywana po-

tocznie w literaturze zachodniej global imbalances) nie jest nowym zjawiskiem 

w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Jednakże jej skala, długi czas 

utrzymywania się (persistance) rodzą niepewność odnośnie do jej zdolności do 

trwania (sustainability) lub też mechanizmu przebiegu korekty oraz jego poten-

cjalnego wpływu na stabilność międzynarodowego systemu finansowego i wa-

lutowego. Skłania także do formułowania alternatywnych koncepcji, próbują-

cych wyodrębniać i hierarchizować determinanty nierównowag oraz znaleźć 

odpowiedź na związki przyczynowo-skutkowe, odzwierciedlające złożoność 

gospodarki globalnej. 

Przemiany w międzynarodowym systemie walutowym (liberalizacja prze-

pływów kapitałowych, przechodzenie krajów na reżimy płynne), w których 

upatrywano zdolność do przywracania równowagi zewnętrznej, paradoksalnie 

nie tylko nie zwiększyły efektywności procesów wyrównawczych, lecz wręcz 

przeciwnie – „zablokowały” ich uruchamianie. Występujące obecnie korekty 

nierównowagi zewnętrznej mają jedynie charakter przejściowy, jednak nie 

hamują procesu tworzenia się i/lub narastania nierównowag. 

Powszechnie uznaje się że do poziomu współczesnych nierównowag glo-

balnych przyczyniły się przede wszystkim dwie cechy współczesnego między-

narodowego systemu walutowego: 

– jego zdecentralizowany charakter, rozumiany w kategorii stosowania róż-

norodnych celów polityk wewnętrznych, w tym zróżnicowanych reżimów kur-

sowych i strategii monetarnych, oraz w braku działań koordynacyjnych i „glo-

balnego sterowania” systemem. Powoduje to, że współczesny system wielode-

wizowy często jest nazywany non-systemem; 

– wysoka i rosnąca skala mobilności kapitału
1
. 

Powstaje zatem pytanie, czy w wyniku takiego kierunku ewolucji między-

narodowego systemu walutowego nierównowagi globalne stają się naturalnym, 

nie wymagającym korekt, zjawiskiem w gospodarce światowej, czy też należy 

tworzyć – na poziomie krajowym, regionalnym, multilateralnym – mechanizmy, 

pozwalające powrócić do stanu równowagi. Inaczej ujmując, powstaje pytanie, 

czy możliwy jest stan „stabilnej nierównowagi” (stable disequilibrium), a jeśli 

tak, to czy generuje on niebezpieczeństwo destabilizacji światowego systemu 

walutowego. 

                          
1 Por. W. Corden, Economic policy, exchange rates, and the international system, University 

Press, Oxford 1994. 
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Próbując znaleźć odpowiedź na tak ogólnie sformułowane pytanie, stawia-

łam następującą hipotezę główną pracy: 

Wychodząc z założenia, że zewnętrzna równowaga płatnicza jest tylko jed-

nym z celów polityki gospodarczej kraju, a nierównowagę płatniczą generują  

i utrwalają przepływy kapitałowe, stany długotrwałej (strukturalnej) globalnej 

nierównowagi płatniczej należy uznać za naturalne zjawisko w integrującej się 

gospodarce światowej. Z punktu widzenia stabilności międzynarodowego sys-

temu walutowego narastające nierównowagi mogą jednakże stanowić, poprzez 

odzwierciedlenie różnorodnych zniekształceń (distortion), zagrożenie dla spraw-

nego funkcjonowania gospodarki globalnej, a nawet stawać się czynnikiem 

kryzysogennym. 

Celem głównym pracy jest zatem identyfikacja takich zniekształceń za-

równo w gospodarkach narodowych, jak i w funkcjonowaniu międzynarodowe-

go systemu walutowego (msw), które mogą stanowić czynnik destabilizujący dla 

gospodarki globalnej. Uznając, że akumulacja rezerw walutowych stanowi 

przykład takiego zniekształcenia, analiza współzależności polityki akumulacyj-

nej i nierównowag globalnych oraz wpływ tej współzależności na stabilność 

msw stanowi cel zasadniczy pracy. 

Formułuję również następujące hipotezy cząstkowe: 

1. Nierównowagę globalną cechuje asymetria, jeśli chodzi o: a) ponoszenie 

ciężaru dostosowawczego (większy ciężar spoczywa na  krajach deficytowych, 

dlatego też są one bardziej zainteresowane koordynacją działań w skali między-

narodowej niż kraje nadwyżkowe), b) możliwość radzenia sobie z napięciami 

wynikającymi z nierównowagi (kraj emitujący walutę rezerwową jest w uprzy-

wilejowanej pozycji, kraj duży i mniej zależny od handlu lepiej wytrzyma 

nierównowagę płatniczą). 

2. W warunkach dużej mobilności kapitałów nawet niewielkie różnice  

w polityce makroekonomicznej między krajami generują nierównowagi płatni-

cze. Z drugiej strony, wobec wzrostu skali globalnej integracji finansowej, 

łatwiej jest krajom utrzymywać duże nierównowagi na rachunku obrotów 

bieżących niż w przeszłości, z uwagi na lepszy dostęp do finansowania deficytu. 

Względna łatwość finansowania deficytów płatniczych blokuje uruchamianie 

mechanizmów dostosowawczych. 

3. Dotychczasowe doświadczenia gospodarki światowej ze stanem nierów-

nowagi płatniczej wskazują, że międzynarodowe organizacje (MFW, WTO) nie 

stworzyły efektywnych mechanizmów dostosowawczych. 

4. Ponieważ współcześnie kształtowanie się kursu walutowego i salda na 

rachunku obrotów bieżących jest w głównej mierze wynikiem działania strumie-

ni kapitałowych (a nie handlowych), działania na płaszczyźnie globalnej zmie-

rzające do innego ukształtowania wielkości i strumieni kapitałowych mają 

zasadnicze znaczenie dla korekty nierównowagi globalnej. 



Wstęp 

 

13

Zatem: głównym obszarem regulacji i działań dostosowawczych powinny 

stać się przepływy kapitałowe, stąd: 

5. Odejście od strategii intensywnej akumulacji rezerw może stać się istot-

nym czynnikiem powodującym inne ukształtowanie wielkości i strumieni ka-

pitałowych. W tym celu istotne są działania zachęcające kraje do dekumulacji 

rezerw. Działania te powinny być prowadzone dwutorowo: poprzez wpływanie 

na popyt na rezerwy i podaż rezerw.  

6. Ze względu na naturalną tendencję gospodarki światowej do tworzenia 

stanów nierównowag globalnych, istotną rolę powinny odgrywać działania 

koordynacyjne, mogące ograniczać ich potencjalnie destabilizujący wpływ dla 

gospodarki globalnej. W ramach tych działań powinna zwiększeniu ulec rola 

banków centralnych i instytucji międzynarodowych (MFW), szczególnie w za-

kresie realizacji funkcji międzynarodowego pożyczkodawcy ostatniej instancji. 

Praca składa się z sześciu rozdziałów i ma charakter analizy teoretyczno- 

-empirycznej. Ze względu na brak jednorodnego podłoża teoretycznego – nie 

dysponujemy teorią nierównowag globalnych, analogicznie do teorii nierówno-

wagi płatniczej w odniesieniu do poziomu krajowego, oraz ze względu na 

złożoność determinant nierównowag globalnych i hipotez
2
 ich kształtowania się, 

nie można w analizie nierównowag globalnych korzystać z badań na podstawie 

teorii nierównowag płatniczych formułowanych w odniesieniu do kraju. Ze 

względu na tę „lukę teoretyczną” (albo, inaczej mówiąc, przykład, jak rzeczywi-

stość gospodarcza „wyprzedza” teorię ekonomii) odwołuję się do różnych 

nurtów teoretycznych. Obok elementów teorii bilansu płatniczego, wplatam 

różne nurty teoretyczne z zakresu międzynarodowych stosunków walutowych 

(jak teoria siły monetarnej kraju, teoria stabilności międzynarodowej opartej na 

hegemonii). Praca nie ma jednoznacznie wydzielonej części teoretycznej i empi-

rycznej. Wynika to z akcentowanej już specyfiki zjawiska, jej interdyscyplinar-

nego charakteru (obok stricte ekonomicznych rozważań znajdują się tu wątki 

politologiczne, oraz historyczne). Tak więc rozważania teoretyczne pojawiają 

się w rozdziale I, II (dotycząc szerszego kontekstu nierównowag globalnych) 

oraz w rozdziale IV (w odniesieniu do węższego kontekstu nierównowag glo-

balnych, mianowicie zjawiska akumulacji rezerw walutowych).  

Ze uwagi na wspomnianą złożoność zjawiska nierównowag globalnych, 

szeroki zakres geograficznego oddziaływania oraz mnogość koncepcji ich 

powstawania szczególnej analizie poddano zjawisko akumulacji rezerw walu-

towych i jej wpływ na stabilność msw. Stanowi to swoistą case study pracy  

i pozwala jednocześnie zawęzić interpretację pozostałych koncepcji. 

Rozdział I i II pracy stanowią próbę uformowania pojęcia nierównowagi 

globalnej, przy odwoływaniu się do teoretycznych aspektów determinant, metod 

oceny trwałości, mechanizmów i kanałów wyrównawczych oraz aspektów 

                          
2 Zwanymi dalej (w celu odróżnienia ich od hipotez pracy) koncepcjami. 
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historycznych zjawiska. W rozdziale I akcentowany jest problem braku jednoli-

tej metody pomiaru zjawiska, jednolitej metody oceny jej trwałości oraz współ-

istnienia determinant o podłożu globalnym i podłożu krajowym. Z kolei w roz-

dziale II podniesiony jest problem współistnienia wielu kanałów dostosowaw-

czych współczesnych nierównowag globalnych, przy braku zgody co do siły ich 

oddziaływania i warunków uruchomienia się. Odwoływanie się do historycz-

nych doświadczeń gospodarki światowej z epizodami nierównowag globalnych 

stanowi istotną część rozdziału I i II. Przyjęcie takiej perspektywy badawczej, 

popularne w literaturze zachodniej, pozwala ukazać ich dystrybucję, uporczy-

wość (persistence), wpływ na stabilność msw, metody i kanały rozwiązania 

nierównowag. Prezentacja kanałów dostosowawczych znajduje swoją „kontynu-

ację” w rozdziale III, gdzie została przedstawiona dyskusja dotycząca możliwo-

ści i procesu współczesnej korekty. Tematyka historycznych koncepcji włącze-

nia krajów nadwyżkowych w procesy dostosowawcze znajduje swoją „kontynu-

ację” w rozdziale VI, gdzie zostały zaprezentowane koncepcje współczesne. 

Przyjęta metoda „powracania” do zagadnień była intencjonalna, co miało służyć 

ukazaniu dylematów i pewnej ich powtarzalności w ewolucji międzynarodowe-

go systemu walutowego. 

Rozdział III w całości jest poświęcony charakterystyce współczesnego zja-

wiska nierównowag globalnych. Analiza jest podzielona na dwie części: z jednej 

strony zastosowano podejście porządkujące związki przyczynowo-skutkowe 

nierównowag globalnych (najpierw w podziale na determinanty, następnie na 

zwarte koncepcje nierównowag), następnie zastosowano podejście „geograficz-

ne” – wyodrębniające główne „osie” nierównowag i opisujące uwarunkowania 

wewnętrzne i specyfikę współzależności danej „osi” nierównowag z gospodarką 

globalną. 

Rozdziały IV i V zawężają dotychczasowe rozważania do jednej z koncep-

cji nierównowag globalnych, jaką jest akumulacja rezerw walutowych. Wycho-

dząc z założenia, że odejście od strategii akumulacji rezerw jest uwarunkowane 

m.in. dostępnością alternatywnych instrumentów alokacji płynności międzyna-

rodowej, kluczowe znaczenie ma rozpoznanie ich dostępności. W rozdziale IV 

zaprezentowano zatem rolę rezerw walutowych w alokacji płynności międzyna-

rodowej. Poruszam istotne kwestie motywów akumulacji rezerw, miar ich 

adekwatności oraz korzyści i kosztów. Rozdział V stanowi lustrzane odbicie 

rozważań z rozdziału IV, z tym że w odniesieniu do współczesnego epizodu 

akumulacji. Przywoływane są badania empiryczne w odniesieniu do zagadnień 

prezentowanych w rozdziale IV.  

Rozdział VI, wychodząc z założenia, że nierównowagi globalne były jedną 

z przyczyn kryzysu finansowego, został zbudowany na podstawie doświadczeń 

globalnego kryzysu finansowego 2007–2009. Dokładnej analizie poddano 

mechanizmy alokacji płynności międzynarodowej oraz działania podejmowane 

w ramach wzmacniania globalnej siatki bezpieczeństwa finansowego, które 



Wstęp 

 

15

stanowiły istotny element zarządzania kryzysem płynnościowym. Uznanie roli 

tych czynników w stabilizowaniu globalnego środowiska finansowego może 

stać się w przyszłości czynnikiem pozwalającym osiągać postulowaną dekumu-

lację rezerw walutowych, które, będąc przykładem zniekształceń w przepływach 

kapitału, stanowią istotną determinantę nierównowag globalnych. Przyjmując, 

że niezbędne działania stabilizujące międzynarodowy system finansowy muszą 

być równolegle podejmowane na trzech płaszczyznach, przeprowadzano analizę 

według schematu: płaszczyzna globalna – płaszczyzna regionalna – płaszczyzna 

krajowa. 

Praca jest jedną z pierwszych prób szerokiego zaprezentowania zjawiska 

nierównowag globalnych w literaturze polskiej. Dotychczasowe piśmiennictwo 

w polskojęzycznych badaniach nad tymi nierównowagami obejmuje kilkanaście 

pozycji publikowanych w czasopismach specjalistycznych (w tym na uwagę 

zasługują dwa obszerne artykuły z „Ekonomisty” z 2006 r., stanowiące dla mnie 

źródło inspiracji tematem). Również w literaturze światowej dominują pozycje  

z różnorodnych materiałów specjalistycznych (Working Papers), fragmentarycz-

nie badające zjawisko; pojawiają się pierwsze bardziej zwarte prace. W pracy 

wykorzystano głównie publikacje Międzynarodowego Funduszu Walutowego, 

Banku Rozrachunków Międzynarodowych, National Bureau of Economic Re-

search, Institute of International Economics i innych.  

Wspomniany już brak jednorodnego podłoża teoretycznego spowodował, że 

podjęłam próbę wprowadzenia do literatury przedmiotu usystematyzowanego 

pojęcia nierównowag globalnych oraz ich determinant. Istotnym ograniczeniem 

badawczym jest fakt, że statystyki dotyczące akumulacji rezerw walutowych są 

nietransparentne i niepełne. Szeroki zakres geograficzny oddziaływania zjawiska  

i wielość zjawisk gospodarczych, będących zarówno determinantami, jak i skut-

kiem nierównowag globalnych powoduje, że dogłębna analiza statystyczna jest 

bardzo trudna. Dlatego też, w poszukiwaniu związków przyczynowo-skutko-

wych tego „fenomenu” gospodarki globalnej, skoncentrowałam wysiłek badaw-

czy na zagadnieniach teoretycznych i syntetycznym zaprezentowaniu dostęp-

nych, często wycinkowych badań empirycznych prowadzonych przez wyspecja-

lizowane międzynarodowe ośrodki badawcze.  

Przyjęte więc metody badawcze to analiza teoretyczna prowadzona na pod-

stawie materiałów źródłowych oraz analiza danych liczbowych. 

Pragnę podziękować Panu Profesorowi Januszowi Bilskiemu, pierwszemu 

czytelnikowi rozprawy, za inspirację do podjęcia tematu oraz wnikliwe uwagi, 

które były pomocne w przygotowywaniu pracy. Wyrażam także głęboką 

wdzięczność Panu Profesorowi Witoldowi Orłowskiemu, recenzentowi rozpra-

wy, za cenne i konstruktywne sugestie i komentarze, które wpłynęły na osta-

teczną wersję pracy. 

 



ROZDZIAŁ III 

Koncepcje objaśniające współczesną nierównowagę globalną 
Osie nierównowag i ich uwarunkowania 

1. Specyfika współczesnej globalnej nierównowagi płatniczej 
 

 

Użyteczność odnoszenia się do historycznych doświadczeń gospodarki 

światowej ze stanami nierównowagi płatniczej i procesami jej korekty (prezen-

towane w różnych aspektach w rozdziale I i II) ogranicza specyfika współcze-

snego epizodu global imbalances
1
. 

T. Bracke i inni
2
 wskazuje na cztery cechy charakterystyczne współczesne-

go zjawiska nierównowagi globalnej: 

1. Wyłonienie się nowych uczestników globalnych stosunków gospodar-

czych, w tym gospodarek emerging markets, takich jak Chiny i Indie, które 

dawniej stanowiły peryferia globalnego handlu i przepływów finansowych,  

a obecnie należą do krajów szybko doganiających kraje rozwinięte. 

2. Bezprecedensową falę globalizacji finansowej, z bardziej zintegrowa-

nymi globalnymi rynkami finansowymi i zwiększonymi możliwościami mię-
dzynarodowej dywersyfikacji portfela, charakteryzującej się także asymetrycz-

nym stopniem rozwoju rynków (market completeness). Na skutek globalizacji 

finansowej wzrosły przepływy finansowe brutto. 

3. Sprzyjające globalne środowisko makroekonomiczne i finansowe, z re-

kordowo wysokimi globalnymi stopami wzrostu, małą zmiennością rynku 

finansowego (low financial market volatility) oraz łatwymi globalnymi warun-

kami finansowymi w okresie narastania nierównowagi. Szczególnie w okresie 

2004–2007 globalne środowisko makroekonomiczne było bardzo stabilne,  

z średnimi rocznymi globalnymi stopami wzrostu sięgającymi 5%.  

4. Długotrwałe naciski na wzrost cen zasobów energii i commodities.  

Dodatkowymi cechami współczesnego zjawiska nierównowag globalnych są: 
− koncentracja globalnego deficytu w jednym kraju – USA, które absorbu-

ją ok. 75% światowych oszczędności netto. Nadwyżki płatnicze są zdecydowa-

                          
1 Za „współczesny epizod nierównowag globalnych” przyjmuję w niniejszych rozważaniach 

narastający od połowy lat 90. XX w. stan długookresowych nadwyżek i deficytów płatniczych, 

zgodnie z periodyzacją dokonaną w rozdziale I.  
2 T. Bracke i in., A framework for assessing global imbalances, ECB Occasional Paper Se-

ries, no. 345/November 2008. 
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nie mniej skoncentrowane, obejmując Chiny, Japonię, azjatyckie kraje emerging 

markets i kraje eksportujące ropę naftową, oraz małe otwarte gospodarki (jak 

Szwecja, Szwajcaria); 

− uporczywość nierównowagi – niewiele w ostatnim dziesięcioleciu jest 

przykładów zmiany pozycji z deficytowej na nadwyżkową i vice versa; kraje 

„trwają” w długookresowym stanie deficytowym lub nadwyżkowym. 

Ponadto, T. Bracke i inni wskazują na fakt, że współczesne nierównowagi 

globalne nie są wyłącznie efektem swobodnie działających sił rynkowych, lecz 

także polityki interwencyjnej (interwencji walutowych, utrzymującego się 
odchylenia polityki fiskalnej od długookresowej równowagi, braku elastyczności 

czynnika pracy, na rynkach produkcyjnych i finansowych). 

Charakteryzując wyjątkowość współczesnego epizodu nierównowag glo-

balnych, zwraca się także uwagę na trzy aspekty
3
: 

− bezprecedensową skalę (suma wszystkich deficytów na rachunku obro-

tów bieżących osiągnęła w 2006 r. 3% globalnego PKB, dla porównania w po-

przednich okresach nasilania się zjawiska nierównowag zewnętrznych, pod 

koniec lat 70. i na początku 80. XX w. osiągnęły one 1,5% globalnego PKB), 

− finansowy wymiar zjawiska (niespotykany wcześniej rozmiar globalnej 

integracji finansowej, znaczenie akumulacji rezerw walutowych jako źródła 

finansowania deficytu na rachunku obrotów bieżących USA), 

− rolę czynników strukturalnych w krajach nadwyżkowych.  

 

 

 

2. Analiza determinant współczesnych nierównowag globalnych 
 

 

Analiza determinant współczesnych nierównowag globalnych zostanie 

przedstawiona w podziale na determinanty strukturalne i cykliczne, co odpowia-

da wcześniej prezentowanemu podziałowi zaproponowanemu w opracowaniu 

EBC. 

 

 

2.1. Determinanty strukturalne 

 

Analiza determinant strukturalnych koncentruje się na wyjaśnieniu kierun-

ków i kompozycji międzynarodowych przepływów kapitałowych w generowa-

niu nierównowag globalnych. Wynika to z uznania, że najistotniejsze zniekształ-

cenie strukturalne wynika z globalnej alokacji kapitału. Alokacja kapitału  

                          
3 B. Algieri, T. Bracke, Patterns of current account adjustment, EBC, Working Paper, 

no. 762/2007. 
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w krajach emerging markets jest przykładem zniekształcenia, gdyż kapitał 

płynący od krajów rozwijających się do rozwiniętych (uphill), neguje klasyczną 
teorię przepływów kapitałowych. Wskaźnik napływów kapitału netto do PKB 

był w okresie 1980–2006 negatywnie skorelowany ze wskaźnikiem inwestycji 

do PKB w krajach emerging markets. Tymczasem, gdyby inwestycje i napływ 

kapitału były głównie kierowane skorygowanymi zmianami w stopie zwrotu  

z kapitału (risk-adjusted returns to capital), kraje, które inwestują więcej, 

powinny otrzymywać więcej kapitału. Zjawisko to zostało nazwane „capital 

allocation puzzle”
4
. 

Próbując zrozumieć istotę capital allocation puzzle i jego związku z nie-

równowagami globalnymi, należy dokonać dekompozycji przepływów kapita-

łowych. Okazuje się wówczas, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne netto 

przepływają z krajów rozwiniętych do rozwijających się (downhill), w przeci-

wieństwie do kapitału finansowego, płynącego w ujęciu netto uphill.  

 

2.1.1. Gospodarcza i finansowa integracja w skali globalnej 

 

Globalna integracja gospodarcza i finansowa tłumaczy częściowo wzrost 

przepływów kapitałowych cross-border, ale nie odpływu netto kapitału z azja-

tyckich krajów emerging markets.  

W wyniku wzrostu otwartości gospodarek zarówno krajów uprzemysłowio-

nych, jak i – w jeszcze większym zakresie – krajów emerging makrets nastąpił 

wzrost eksportu i importu w stosunku do PKB. Szczególnie silnie zjawisko to 

wystąpiło w azjatyckich krajach emerging markets, gdzie eksport wzrósł z 8% 

światowego całkowitego eksportu w 1980 r. do ponad 20% w 2005 r. Zmiany  

w geograficznych kierunkach handlu (wzrost roli krajów emerging markets, co 

oznacza spadek relatywnego znaczenia krajów uprzemysłowionych w udziale  

w handlu globalnym) nastąpiły razem ze zmianami w znaczeniu i kompozycji 

handlu wynikającej ze wzrostu: 

− dwukierunkowego handlu wewnątrzgałęziowego, 

− fragmentacji produkcji towarów przetworzonych. 

Bardziej równomierna dystrybucja przepływów handlowych w gospodarce 

światowej powoduje lepszy podział ciężaru dostosowawczego między krajami 

(burden sharing). 

Również spektakularny wzrost dotyczy przepływów kapitału finansowego. 

Suma globalnych aktywów i pasywów zagranicznych w stosunku do PKB, co 

stanowi wskaźnik otwartości finansowej, wzrosła w ostatnich latach – w przy-

padku krajów uprzemysłowionych z 20% w latach 70. do 120% PKB w 2005 r. 

W przypadku krajów emerging markets zasób zagranicznych aktywów i pasy-

                          
4 Termin wprowadzony przez P. Gourinchas i O. Jeanne, Capital flows to developing coun-

tries: the allocation puzzle, NBER Working Papers, no. 13 602. 
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wów podwoił się w stosunku do PKB w ciągu ostatnich 10 lat, osiągając poziom 

40% w 2005 r.  

Globalna integracja finansowa, poprzez umożliwienie dywersyfikacji ry-

zyka i zapewnienie efektywnej globalnej alokacji zasobów oraz poszerzenie 

możliwości podziału ryzyka w skali międzynarodowej (risk sharing), może stać 
się czynnikiem wzrostu globalnego.  

Z drugiej strony, naturalną konsekwencją globalnej integracji gospodarczej  

i finansowej może być pogłębianie się nierównowag na rachunku CA, szczegól-

nie jeśli układ cen relatywnych (np. nominalnych i realnych kursów waluto-

wych) między regionami jest zniekształcony. Globalizacja finansowa, poprzez 

kierowanie inwestycji do projektów o największej stopie zwrotu, może zaburzać 
komplementarny związek między krajowymi inwestycjami a oszczędnościami, 

prowadząc do silniejszych zróżnicowań w pozycjach na rachunku CA między 

krajami.  

Integracja finansowa w ostatnich dekadach doprowadziła do wyrównania 

się warunków monetarnych między krajami. Podczas gdy integracja finansowa 

w okresie nadpłynności globalnej może być czynnikiem ułatwiającym finanso-

wanie inwestycji, dla krajów emerging markets stanowi wyzwanie dla zarządza-

nia dużymi i zmiennymi przepływami kapitałowymi. 

Dodatkowo, globalizacja finansowa umożliwia krajom eksportującym ropę 
naftową na wygładzanie konsumpcji w czasie. Fakt ten, wraz z możliwościami 

inwestycyjnymi w krajach eksportujących ropę (głównie krajach Zatoki Per-

skiej), powoduje, że rozbieżności na rachunkach CA mogą ulec zwiększeniu.  

Efektem globalizacji finansowej jest ograniczenie zjawiska preferowania 

rynków krajowych (home bias) w decyzjach inwestycyjnych na poziomie 

globalnym. Spadek home bias ma znaczenie dla nierównowag globalnych i ich 

dostosowań w tym aspekcie, że determinuje zakres, w jakim bilanse CA są 
akomodowane przez międzynarodowe rynki finansowe. Jeśli home bias jest 

silny, globalny popyt na aktywa zagraniczne będzie niski i nieelastyczny wzglę-
dem cen. Z kolei, jeśli home bias jest słaby, popyt na aktywa zagraniczne będzie 

wyższy i bardziej elastyczny cenowo, zaś utrzymywanie większych pasywów 

zagranicznych netto mniej kosztowne.  

 

2.1.2. Rola rozwoju systemu finansowego i instytucji 

 

Funkcjonowanie instytucji krajowych oraz stopień rozwoju finansowego de-

terminuje skalę przepływów kapitałowych brutto, ale w szczególności kierunek 

przepływów kapitałowych netto. Dla przykładu, przy słabym, nieefektywnym 

krajowym sektorze finansowym, wzrost produktywności może oznaczać, że 

zwiększone oszczędności krajowe ominą krajowy system finansowy, prowadząc 

do odpływu kapitału netto. Efekt ten, zwany „efektem by-pass” tłumaczy, 
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dlaczego w krajach emerging markets bezpośrednie inwestycje zagraniczne 

płyną downhill, zaś kapitał finansowy uphill. Jeśli kraj ma słabo rozwinięty 

system finansowy, ale średni poziom praw ochrony własności, prawdopodobnie 

będzie jednocześnie eksporterem netto kapitału finansowego i importerem netto 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Kompozycja przepływów brutto zależy 

zatem od relatywnej siły instytucji finansowych i poziomu ochrony praw włas-

ności.  

Różnice w poziomie rozwoju i efektywności krajowych systemów finanso-

wych tłumaczą potrzebę przepływów kapitałowych oraz ich kompozycję. Kraje 

o dobrze rozwiniętych systemach finansowych wykazują tendencję do niższej 

stopy oszczędności i akumulacji aktywów zagranicznych netto. W krajach tych 

widoczna jest tendencja do inwestowania w aktywa o wysokiej stopie zwrotu.  

W rezultacie, mogą otrzymywać dodatnie dochody z inwestycji, mimo ujemnej 

pozycji inwestycyjnej. Z kolei kraje o płytkich rynkach finansowych i wysokiej 

zmienności na rynkach finansowych wykazują tendencję do wyższej stopy 

oszczędności (np. w wyniku braku odpowiednich instrumentów ubezpieczenio-

wych), ale także wyższych odpływów kapitału, wynikających z efektu by-pass 

(z poszukiwania bardziej bezpiecznych aktywów). W przypadku tych krajów 

niedoskonałości finansowe (financial imperfections) mogą zwiększać stopę 
oszczędności i popyt na bezpieczne aktywa. Financial imperfection wynika 

także z niezdolności tych krajów do dostarczania bezpiecznych aktywów. Zatem 

środowisko integracji finansowej i niskich stóp procentowych powoduje, że 

kraje emerging markets o wysokiej stopie wzrostu inwestują w aktywa finanso-

we dostarczane przez kraje rozwinięte o niskiej stopie wzrostu i relatywnej 

przewadze w dostarczaniu instrumentów finansowych
5
. 

Empiryczną weryfikację znaczenia efektu by-pass można znaleźć w pracy 

C. Daude’a i innych
6
. Z badań tych wynika, że: 

− kraje bogate (mierzone jako PKB per capita) otrzymują więcej zagra-

nicznych inwestycji portfelowych niż kraje biedne; 

− większa zmienność PKB przekłada się na wyższy poziom bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych; 

− dojrzałe finansowo gospodarki (mierzone wskaźnikiem kredytu do PKB 

kraju) otrzymują wyższy poziom zagranicznych inwestycji portfelowych, zaś 
ograniczony napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych; 

− gorsza jakość instytucji (mierzona indeksem korupcji) przekłada się na 

relatywnie wyższy poziom napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych  

w porównaniu z inwestycjami portfelowymi. 

                          
5 R. Caballero i in., An equilibrium model of global imbalances and low interest rates, 

,,American Economic Review” 2008, vol. 98. 
6 C. Daude, M. Fratzscher, The pecking order of cross-border investment, ECB Working  

Paper, no. 590/2000. 
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2.1.3. Wygładzenie cyklu gospodarczego w USA 

 

Nierównowagi globalne są także postrzegane jako efekt uboczny (by- 

-product) wygładzenia cyklu gospodarczego w USA. Zjawisko to, określone 

jako Great Moderation, przypisywane jest wielu czynnikom, największą wagę 
powszechnie „lepszej” polityce pieniężnej. Jeśli kraj doświadcza spadku zmien-

ności cyklu gospodarczego w większym stopniu niż jego partnerzy gospodarczy, 

relatywna skłonność do akumulacji oszczędności spada, prowadząc (przy pozo-

stałych warunkach niezmienionych) do trwałej nierównowagi między oszczęd-

nościami a inwestycjami, i odpowiadającemu temu pogorszeniu równowagi 

zewnętrznej. A. Fogli i inni
7
 oszacowali siłę oddziaływania tego czynnika na 

nierównowagę zewnętrzną USA. Z ich badań wynika, że 20% całkowitej nie-

równowagi zewnętrznej USA wynika z wygładzenia cyklu gospodarczego  

w USA. 

 

2.1.4. Inne czynniki strukturalne 

 

Wśród innych czynników strukturalnych należy wymienić wzrost akumula-

cji rezerw walutowych w krajach azjatyckich, który wskazuje na wzrost awersji 

do ryzyka. Wygładzenie cyklu gospodarczego w USA, w połączeniu ze wzro-

stem tzw. przezornościowego popytu na rezerwy w krajach emerging markets 

oraz niedostateczną podażą bezpiecznych aktywów w gospodarce światowej, 

tłumaczą, dlaczego kapitał przepływa uphill. Na zniekształcenie przepływów 

kapitałowych wpływ mają także stałe reżimy kursowe i związane z nimi inter-

wencje walutowe stosowane w azjatyckich krajach emerging markets, które nie 

tylko prowadzą do nierównowagi w stopach oszczędności i inwestycji, także 

powodują zniekształcenie w zmianach międzynarodowych cen relatywnych.  

Dodatkowymi czynnikami strukturalnymi są: 
− transformacja demograficzna gospodarki światowej (starzenie się społe-

czeństw)
8
, 

− czynniki tłumaczące wysoką stopę oszczędności w krajach azjatyckich  

(i globalnie): brak zabezpieczenia społecznego, trwałe delewarowanie bilansów 

sektora korporacyjnego.  

 

 

 

                          
7 A Fogli, F Perri, The great moderation and the US external imbalance, NBER Working 

Paper, no. 12 708/2006. 
8 R. Cooper, Global imbalances: globalization, demography, and sustainability, ,,Journal of 

Economic Perspectives” 2008, vol. 22. 
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2.2. Determinanty cykliczne 

 

2.2.1. Nierównowaga w oszczędnościach i inwestycjach sektora prywatnego 

 

Od początku lat 90. spadek oszczędności netto USA znajduje odzwiercie-

dlenie w pogłębianiu się deficytu na rachunku CA. Gospodarstwa domowe 

obniżyły stopę oszczędności jako procent dochodu do dyspozycji, z 7% na 

początku lat 90. do zaledwie 1% w 2004 r. Zadłużenie sektora gospodarstw 

domowych w USA wzrosło z 65,7% PKB w 1995 r. do 92,1% w roku 2005. 

Dużą rolę odegrała polityka promująca dostęp do kredytów hipotecznych (poli-

tyka tzw. home-owner society). Ten spadek oszczędności ilustruje wykres 7. 
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Wykres 7. Oszczędności gospodarstw domowych w USA a bilans CA (w % PKB) 

Źródło: T. Bracke i in., A framework for assessing global imbalances, ECB Occasional Paper 

Series, no. 78/January 2008. 

 

Spadek oszczędności netto USA znajduje z kolei odzwierciedlenie we 

wzroście prywatnej konsumpcji, która jednocześnie stanowiła wiodącą siłę 
globalnego popytu, a dla USA była głównym czynnikiem generującym wzrost 

realnego PKB.  

W analizie czynników dynamizujących prywatną konsumpcję w USA, po-

wyżej poziomu określonego przez wielkość dochodów osobistych netto, zwraca 

się szczególną uwagę na: 

− wzrost permanentnego dochodu w USA na skutek trwałego pozytywne-

go szoku produktywności; 
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− wzrost bogactwa gospodarstw domowych (tzw. wealth effect), wynika-

jący ze wzrostu cen aktywów (finansowych i realnych), prowadzący do wzrostu 

popytu na kredyt konsumpcyjny. Główną przyczyną wealth effect była luźna 

polityka pieniężna, realizowana od początku lat 90. XX w.  

Czynnikami osłabiającymi rolę niskich oszczędności jako wiodącej przy-

czyny deficytu CA w USA są9
: 

− „niekompatybilność” niskich stóp oszczędności z faktem obserwowa-

nych niskich stóp nominalnych i realnych, 

− niedoszacowanie oszczędności w statystykach narodowych (wyłączenie 

z definicji oszczędności: zakupów dóbr trwałego użytku, wydatków na edukację, 
badania i rozwój, zysków kapitałowych np. z inwestycji finansowych i w sek-

torze nieruchomości, mimo że czynniki te potencjalnie zwiększają przyszłą 
konsumpcję). 

Gwałtowny wzrost produktywności w USA wynikał głównie z inwestycji 

dokonywanych w przemyśle teleinformatycznym w połowie lat 90. W okresie 

1996–2005 roczny wzrost produktywności wynosił średnio 2,2%, w porównaniu 

z historyczną średną 1,4% z okresu 1961–1995. Wzrost produktywności przy-

czynił się do oczekiwań wyższej stopy zwrotu z inwestycji w aktywa amerykań-

skie. W okresie spowolnienia gospodarczego, od początku XXI w., wzrost 

produktywności tylko nieznacznie osłabł
10

.  

Oba czynniki mają odmienne implikacje dla kształtowania się deficytu na 

rachunku CA. Podczas gdy zmiany w permanentnym dochodzie wynikające ze 

zmian w produktywności oznaczają, że nierównowagi na rachunku CA są 
punktem równowagi stanowiącym odpowiedź racjonalnych decyzji podmiotów 

gospodarczych na zmiany w środowisku gospodarczym, wzrost konsumpcji  

w USA wynikający z fluktuacji cen aktywów może uruchomić zmienność cyklu 

koniunkturalnego (boom-bust cycle). Na skutek tego, że rachunek obrotów 

bieżących jest zwykle zmienną antycykliczną, zmiana oczekiwań konsumentów 

i inwestorów oraz odpowiadający im spadek cen aktywów może pociągnąć za 

sobą nagłą korektę deficytu CA.  

Różnice w produktywności między USA a zagranicą – zgodnie z przewi-

dywaniami teoretycznymi – mogły zatem prowadzić do pogłębienia deficytu CA 

w USA. Dodatkowo, czynnikiem zwiększającym deficyt na rachunku CA  

w USA mogą być różnice w produktywności między sektorem tradables a non-

tradables. Czynnik ten jest jednak wątpliwy przy wyjaśnianiu przyczyn pogłę-
biania się deficytu CA. W swoich badaniach empirycznych Glick i inni demon-

strują, że wzrost o 1% produktywności w USA względem produktywności za 

                          
 9 M. Xafa, Global imbalances and financial stability, IMF Working Paper, WP/07/11, May 

2007. 
10 Za: B. Petterson, Global imbalances and the US current account deficit, ,,Economic  

Review” 2006, no. 3. 



Rozdział III. Koncepcje objaśniające współczesną nierównowagę globalną 

 

149

granicą pogarsza saldo na rachunku CA o 0,15% PKB
11

. Według innych szacun-

ków istnieją nawet jeszcze większe elastyczności między szokami produktywno-

ści a nierównowagami
12

. Ostatnie badania koncentrują się na analizie roli różnic 

w całkowitym czynniku produktywności (TFP – total productivity factor) 

między krajami w wyjaśnianiu zjawiska global imbalances, z wykorzystaniem 

dynamicznego modelu równowagi ogólnej między krajami (multi-country 

dynamic general-equilibrium model), dochodząc jednak do różnych rezultatów. 

Związek między cenami aktywów a saldem CA jest potwierdzony empi-

rycznie. M. Fratzscher i inni wskazują na istotną rolę cen aktywów dla wyłonie-

nia się deficytu na rachunku obrotów bieżących USA
13

. Wzrost cen aktywów 

miał istotny wpływ na pogorszenie salda CA.  

 

2.2.2. Nierównowaga w oszczędnościach i inwestycjach sektora publicznego 

 

Koncepcja „deficytu bliźniaczego” (twin deficits) zakłada wpływ deficytu 

budżetowego na deficyt CA.  

Oszczędności netto gospodarki amerykańskiej są rosnącą funkcją stopy pro-

centowej, co oznacza, że amerykański popyt na oszczędności zagraniczne jest 

malejącą funkcją krajowej stopy procentowej (krzywa D). Podaż oszczędności 

zagranicznych, czyli napływ netto kapitału zagranicznego na rynek amerykański, 

jest dodatnio skorelowany z poziomem stopy procentowej w USA (krzywa S). 

Przecięcie krzywej popytu oraz podaży determinuje poziom amerykańskich stóp 

oraz amerykańskiego salda na rachunku obrotów bieżących. W ramach powyż-
szego schematu wzrost wydatków rządowych sprawia, że krzywa popytu prze-

suwa się w prawo (krzywa D’). Następuje podwyższenie poziomu amerykań-

skich stóp procentowych, co częściowo zwiększa oszczędności prywatne oraz 

pogorszenie salda na rachunku obrotów bieżących. 

Teoretyczne założenia teorii deficytów bliźniaczych są poddawane w wąt-
pliwość. Krytycy koncepcji twin deficits wskazują, że wnioskowanie o bliźnia-

czych deficytach na podstawie prostej analizy korelacji jest niepoprawne, 

dlatego że taka analiza nie odróżnia wstrząsów w polityce fiskalnej od efektów 

cyklu koniunkturalnego związanego np. z innowacjami technologicznymi. Na 

przykład, ożywienie gospodarcze zmniejsza deficyt budżetowy przez działania 

                          
11 R. Glick, K. Rogoff, Global versus country-specific productivity shocks and the current 

account, ,,Journal of Monetary Economics” 1995, vol. 35 (1). 
12 G. Corsetti i in., Productivity, external balance and exchange rates: evidence on the 

transmission mechanism among G7 countries, [w:] L. Reichlin, K. West, NBER International 

Seminar on Macroeconomics, Cambridge, MA: NBER, 2006; R. Bems i in., US imbalances: the 

role of technology and policy, ,,Journal of International Money and Finance” 2007, no. 26. 
13 M. Fratzscher i in., Asset process, exchange rates and the current account, ECB, Working 

Paper Series, no. 790/August 2007. 
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automatycznych stabilizatorów, a jednocześnie często zwiększa deficyt handlo-

wy poprzez wzrost importu, zatem taka prosta i niepoprawna analiza mogłaby 

raczej sugerować występowanie odwrotnej korelacji, niż sugerowanej przez 

teorię bliźniaczych deficytów
14

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3. Wpływ wzrostu deficytu budżetowego na stopy procentowe i saldo obrotów bieżących 

Źródło: M. Rubaszek, Nierównowaga globalna: przyczyny oraz możliwe konsekwencje, 

„Bank i Kredyt” 2006, nr 7. 

 

Koncepcja deficytów bliźniaczych nie do końca sprawdza się też w rzeczy-

wistości. Założenie, że przełożenie deficytu budżetowego na deficyt obrotów 

bieżących prowadzi do wzrostu stóp procentowych, nie znalazło potwierdzenia 

w przypadku gospodarki amerykańskiej. Paradoks niskich długookresowych 

realnych stóp procentowych stanowi największy empiryczny argument za 

obaleniem teorii bliźniaczych deficytów. 

Często jest też podawany przykład Japonii, gdzie mimo deficytów budżeto-

wych kraj osiągał nadwyżki handlowe. Działo się to jednak dzięki wysokim 

oszczędnościom prywatnym, przewyższającym sumę deficytu budżetowego  

                          
14 K. Rybiński, Globalne nierównowagi, „Ekonomista” 2006, nr 4. 
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i wydatków inwestycyjnych
15

. Równie często podawany jest przykład USA, 

które odnotowywały deficyt CA w drugiej połowie lat 90., mimo nadwyżki 

budżetowej. W wyniku tych doświadczeń, pod koniec lat 90. sformułowano 

alternatywną hipotezę o występowaniu „bliźniaczych rozbieżności” (twin diver-

gence), dotyczącej odmiennego kształtowania się deficytu budżetowego  

i bilansu handlowego. 

Koncepcja deficytów bliźniaczych była szeroko weryfikowana empirycznie. 

Podczas gdy toczy się nadal dyskusja dotycząca efektów ilościowych, większość 
badań empirycznych potwierdza występowanie zależności między deficytem 

fiskalnym a bilansem handlowym. Siła tego związku jest jednak wątpliwa  

i zależy od metody badań empirycznych. 

J. Gruber i inni
16

 wykazują niską elastyczność bilansu handlowego wobec 

deficytu fiskalnego. S. Kim i N. Roubini
17

 podają, że negatywny szok w bilansie 

fiskalnym ma pozytywny wpływ na rachunek obrotów bieżących USA, co 

stanowi potwierdzenie hipotezy twin divergence. Ograniczony (mniej niż pro-

porcjonalny) zakres odpowiedzi bilansu handlowego na zmiany w polityce 

fiskalnej wykazuje także w swoich badaniach C. Erceg i inni
18

 – spadek defi- 

cytu fiskalnego o 1% PKB powoduje kurczenie się deficytu na rachunku CA  

o 0,2 punkty procentowe PKB. Do podobnych wniosków dochodzą w swoich 

badaniach Chinn i inni
19

 – redukcja deficytu budżetowego o 3,5% amerykań-

skiego PKB przekłada się na ograniczenie deficytu CA co najwyżej o 1% PKB.  

Również z badań empirycznych G. Corsettiego i innych wynika, że dla rela-

tywnie zamkniętej gospodarki (jak USA) wpływ szoków fiskalnych na handel 

zagraniczny jest mały. Biorąc pod uwagę międzynarodowy mechanizm transmi-

syjny szoków fiskalnych poprzez zmiany terms of trade, G. Corsetti i inni 

wykazują, że znaczenie hipotezy twin deficits wzrasta wraz ze wzrostem otwar-

tości gospodarki, zaś spada wraz z uporczywością szoku fiskalnego. Nie oznacza 

to jednak, że konsolidacja fiskalna jest bez znaczenia z punktu widzenia równo-

wagi zewnętrznej USA. Wręcz przeciwnie, konsolidacja fiskalna w USA jest 

potrzebna, gdyż mechanizm transmisyjny ekspansji fiskalnej w gospodarce 

                          
15 K. Lutkowski, Problem międzynarodowej nierównowagi płatniczej, „Ekonomista” 2006, 

nr 4. 
16 J. Gruber, S. Kamin, Explaining the global pattern of current account imbalances, Interna-

tional Finance Discussion Paper, no. 2005/846. 
17 S. Kim, N. Roubini, Twin deficits or twin divergence? Fiscal policy, current account, and 

real exchange rate in the U.S., NYU Stern, 2003. 
18 C. Erceg i in., Expansionary fiscal shocks and the trade deficit, International Finance Dis-

cussion Paper, no. 825, Board of Governors of the Federal Reserve System, 2005. 
19 M. Chinn, H. Ito, Current account balances, financial development and institutions: assay-

ing the world’s savings glut, NBER Working Paper, no. 11 761, November 2005. 
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zamkniętej dokonuje się głównie poprzez efekt wypychania inwestycji. Efekt  

ten może doprowadzić do obniżenia potencjalnej stopy wzrostu w gospodarce  

i zagrażać zdolności kraju do spłacenia przyszłych zobowiązań20
. 

 

 

 

3. Analiza zjawiska nierównowag globalnych od strony  
formułowanych koncepcji 

 

 

Zaprezentowane, na podstawie metodologii EBC wyodrębniania struktural-

nych i cyklicznych determinant nierównowag globalnych, podejście jest mało 

rozpowszechnione w literaturze i stanowi ciekawą alternatywę bardziej popular-

nego ujęcia opartego na formułowaniu tzw. hipotez nierównowag
21

. Podejście 

oparte na budowie zwartych hipotez (koncepcji) próbuje zmierzyć się z łańcu-

chem związków przyczynowo-skutkowych, objaśniać proces tworzenia się nie-

równowag na zasadzie interakcji zachodzących w obszarze gospodarek narodo-

wych i/lub w obszarze międzynarodowych stosunków gospodarczych. 

Jak zauważa K. Lutkowski, w formułowanych koncepcjach widać pewną 
ewolucję poglądów na nierównowagi globalne. Koncepcje absorpcyjne oraz 

Bretton Woods II opisują zjawisko nierównowag globalnych według tradycyjnej 

percepcji procesów gospodarczych, gdzie strumienie handlowe determinują 
saldo obrotów kapitałowych. Obie tłumaczą źródła nierównowagi płatniczej na 

głównych kierunkach międzynarodowej wymiany handlowej, choć w odmienny 

sposób postrzegają jej determinanty.  

Koncepcje uwypuklające rolę strukturalnych przemian w gospodarce świa-

towej, wynikających z procesów globalizacji, deregulacji i liberalizacji, koncen-

trują uwagę przede wszystkim na procesach rejestrowanych w rachunku obrotów 

kapitałowych bilansu płatniczego, a nie w bilansie handlowym, widząc w nich 

główne siły motoryczne międzynarodowego obrotu gospodarczego. Do tej grupy 

koncepcji należy zaliczyć koncepcję global saving glut czy też nadpłynności 

gospodarki światowej. Różnica między obiema kategoriami sprowadza się także 

do odmiennej percepcji sustainability of global imbalances. 

Analizując problem nierównowag globalnych, zwraca się uwagę, że system 

rachunków narodowych – sformułowany w latach 30. XX w., kiedy gospodarki 

uprzemysłowione były zdominowane przez produkcję przemysłową, jest prze-

                          
20 G. Corsetti, G. Muller, Budget deficits and current accounts. Openess and fiscal persis-

tence, ,,Economic Policy”, October 2006, no. 48.  
21 Tzw. hipotezy nierównowag będą w dalszej części rozważań nazywane koncepcjami nie-

równowag, w celu rozróżnienia od formułowanych we wstępie pracy jej hipotez. 
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starzały. Jeden z argumentów opiera się na spostrzeżeniu, że bardziej zasadne 

byłoby uwzględnienie lokalizacji własności (location of ownership) aniżeli 

lokalizacji przeznaczenia w sporządzaniu statystyk przepływów na rachunku 

narodowym. 

Należy także wspomnieć o koncepcji, według której problem deficytu CA  

w USA jest iluzją, spowodowaną niedoszacowaniem aktywów zagranicznych 

USA w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych. R. Haussman i inni 

nazywają to zjawisko dark matter (ciemną materią)22
, co oznacza większą 

wartość księgową amerykańskich inwestycji zagranicznych, wynikającą z nie-

uwzględniania know-how, sprawności organizacyjnej, lepszej struktury finanso-

wej i poziomu ochrony prawa, sprzyjających wyższej stopie zwrotu aniżeli 

wykazywana w bilansie płatniczym. Zdaniem R. Hausanna i innych, dark matter 

jest wytłumaczeniem zaskakującego problemu współistnienia ujemnej pozycji 

inwestycyjnej i dodatniego salda dochodów w bilansie płatniczych USA. 

 

 

3.1. Koncepcje absorpcyjne 

 

K. Lutkowski wyodrębnia grupę koncepcji absorpcyjnych
23

, które zwracają 
uwagę na rolę USA – zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego –  

w generowaniu nierównowag globalnych. Zatem stanowią odpowiednik prezen-

towanych powyżej czynników cyklicznych jako determinant nierównowag 

globalnych.  

Do koncepcji absorpcyjnych K. Lutkowski zalicza koncepcję bliźniaczych 

deficytów oraz koncepcję dotyczącą efektu bogactwa w gospodarce amerykań-

skiej. Jego zdaniem, łączne ujmowanie deficytu finansów publicznych i salda 

oszczędności prywatnych pozwala uzyskać logicznie spójny obraz tego, czy/i  

o ile makroekonomiczna absorpcja jest większa niż wytworzony produkt  

w danym okresie. Koncepcje absorpcyjne, traktujące absorpcję w kategoriach 

niedostatku narodowych oszczędności, deficyt na rachunku CA upatrują właśnie 

w tym, że oszczędności prywatne, pomniejszone o deficyt budżetowy, nie były 

w stanie pokryć wydatków inwestycyjnych, przez co lukę tę wypełniał zwięk-

szony import
24

.  

 

                          
22 Dark matter oznacza aktywa, o których istnieniu wiadomo, mimo że dochód, jaki generu-

ją, jest niewidoczny (lub niemierzalny), za: R. Hausmann, F. Stuerzenegger, Dark matter makes 

US deficit disapper, „Financial Times”, December 2005. 
23 Co jest nawiązaniem do absorpcyjnego podejścia do bilansu płatniczego, którego prekur-

sorem był Alexander. 
24 K. Lutkowski, Problem… 
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Wykres 8. Oszczędności netto sektora gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i rządu w USA  

i ich wkład do bilansu CA w latach 1980–2005 w % PKB 

Źródło: B. Petterson, Global imbalances and the US current account deficit, ,,Economic  

Review” 2006, no. 3. 

 

Jak wynika z wykresu 8, spadek oszczędności netto w USA jest wynikiem 

głównie spadku oszczędności gospodarstw domowych. Po głębokim spadku 

oszczędności netto w sektorze przedsiębiorstw w latach 90. (wynikającym 

głównie ze wzrostu stopy inwestycji), od początku XXI w. następuje wzrost 

netto oszczędności tego sektora (co ciekawe, wzrost ten jest większy od stopy 

oszczędności tego sektora w krajach azjatyckich).  

 

 

3.2. Koncepcja Bretton Woods II 

 

Koncepcja Bretton Woods II, sformułowana przez M. Dooleya i innych  

w 2003 r.
25

, przypisuje globalne nierównowagi płatnicze asymetrycznemu ukła-

dowi relacji gospodarczych, jaki wykształcił się między USA (krajem deficyto-

wym) a krajami azjatyckimi (krajami nadwyżkowymi). Zdaniem B. Eichengree-

na, jedną z podstawowych zalet koncepcji jest wprowadzenie analizy systemo-

wej, zatem traktowanie krajowych bilansów płatniczych jako współoddziałują-
cych na siebie elementów większego systemu

26
. 

                          
25 M. Dooley i in., An essay on the revived Bretton Woods system, Working Paper, no. 9971, 

NBER 2003. 
26 B. Eichengreen, Global imbalances and the lessons of Bretton Woods, Working Paper, 

no. 10 497, NBER May 2004. 
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Koncepcja ta uznaje, że źródła amerykańskiego deficytu na rachunku CA 

nie tkwią wewnątrz gospodarki amerykańskiej. Podstawowym czynnikiem 

prowadzącym do nierównowagi zewnętrznej w USA jest polityka kursowa  

w krajach azjatyckich, która (na skutek masowych interwencji walutowych) 

prowadzi do spadku amerykańskich stóp procentowych oraz deficytu CA.  

Nazwa koncepcji wskazuje na analogię współczesnego zjawiska do relacji 

gospodarczych w ramach systemu walutowego z Bretton Woods, kiedy to 

obecną rolę krajów azjatyckich pełniła Japonia i kraje Europy Zachodniej. Jak 

wiadomo, charakterystyczną cechą tego systemu był układ stałych kursów 

walutowych, utrzymywanych na podwartościowym poziomie względem USD, 

co miało stanowić siłę napędową wzrostu gospodarczego tych gospodarek.  

W swojej analizie autorzy wprowadzają koncepcję centrum (USA), regionu 

bilansu handlowego (kraje azjatyckie) oraz regionu bilansu kapitałowego (Euro-

pa, Kanada, Ameryka Łacińska). Kraje regionu kapitałowego nie są istotnym 

elementem nierównowag globalnych, gdyż prowadzą politykę kursu płynnego,  

a ich uczestnictwo w międzynarodowym systemie finansowym realizowane  

jest za pośrednictwem sektora prywatnego, poszukującego najwyższej stopy 

zwrotu. Sektor publiczny tego regionu nie generuje zniekształceń w gospodarce 

światowej. 

Koncepcja zwraca uwagę, że z punktu widzenia nierównowag globalnych 

istotna jest rola centrum oraz regionu handlowego, zaś determinanty współcze-

snej nierównowagi globalnej kształtują się zarówno po stronie krajów nadwyż-
kowych, jak i deficytowego. Kluczowe miejsce zajmują tu: 

1. Po stronie krajów nadwyżkowych (region handlowy): 

− świadoma strategia akumulacji rezerw walutowych, realizowana przez 

azjatyckie kraje emerging markets, mimo wysokich kosztów takiej polityki. 

Strategia ta jest motywowana wieloma czynnikami (por. rozdz. IV), jednak 

koncepcja Bretton Woods II akcentuje rolę realizowanej merkantylistycznej 

strategii wzrostu gospodarek wschodzących. Strategia ta ukierunkowana jest na 

wspieranie eksportu, mającego być głównym czynnikiem wzrostu gospodarcze-

go i zwiększenia zatrudnienia. Głównym instrumentem realizowanej strategii 

jest polityka kursu walutowego; 

− nadwyżki płatnicze i narastające rezerwy walutowe krajów będących 

eksporterami ropy naftowej, wynikające ze wzrostu cen tego surowca.  

W grupie krajów regionu handlowego zwraca uwagę duża heterogeniczność 
krajów i realizacja nieco odmiennej polityki gospodarczej, podporządkowanej 

odmiennym celom (np. inne czynniki determinują politykę gospodarczą Chin, 

inne Japonii czy Korei). 

2. Po stronie kraju deficytowego: możliwości taniego zadłużania się we 

własnej walucie. Koncepcja Bretton Woods II akcentuje korzystny dla gospo-

darki światowej jako całości model współpracy gospodarczej, pozwalający 

krajom nadwyżkowym realizować strategię wzrostu gospodarczego, zaś USA 
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ogrywać rolę „importera ostatniej szansy”. Strategia wspierania eksportu krajów 

azjatyckich poprzez utrzymywanie podwartościowych kursów pozwala utrzy-

mać niską inflację w centrum, co z kolei przyczynia się do utrzymania niskich 

rentowności, czyli wysokich cen obligacji amerykańskich i przeciwdziała osła-

bieniu USD. Dla kraju deficytowego może jednak w długim okresie tworzyć 
problemy związane ze zwiększonym importem, wymuszając w sektorach konku-

rujących z importem niezbędne dostosowania strukturalne. 

Koncepcja Bretton Woods II jest optymistyczna w swoim postrzeganiu su-

stainability of global imbalances. Zakłada, że taki stan współpracy może trwać 
długo, gwarantować stabilność gospodarki światowej i nie wymuszać gwałtow-

nej korekty. Argumentem za trwałością systemu Bretton Woods jest fakt, że 

koszty związane z wyjściem Chin z systemu w postaci spowolnienia wzrostu 

gospodarczego byłyby większe od kosztów wynikających z polityki akumulacji 

rezerw walutowych
27

. Tezę o sustainability systemu podważa jednak N. Roubi-

ni
28

, wskazując, że tempo zwiększania się potrzeb pożyczkowych USA jest 

większe od chęci zagranicznych banków centralnych do akumulacji aktywów 

dolarowych. 

B. Eichengreen w swojej polemice na temat systemu Bretton Woods II 

zwraca jednak uwagę na pewne słabe punkty koncepcji, np.
29

: 

− w systemie Bretton Woods USA były pożyczkodawcą netto, a nie po-

życzkobiorcą netto. Rachunek obrotów bieżących USA wykazywał nadwyżkę 
od 1954 do 1971 r. (z jedynym wyjątkiem w roku 1959, kiedy to odnotował 

deficyt);  

− na skutek usunięcia kontroli przepływów kapitałowych trudniej jest 

wpłynąć na przepływy prywatnych transakcji finansowych, które oddziałują na 

układ kursów walutowych. Zmusza to banki centralne do podejmowania więk-

szych, bardziej kosztownych i mniej efektywnych interwencji walutowych;  

− kraje peryferyjne (głównie azjatyckie) nie są skłonne do podporząd-

kowywania swoich narodowych interesów – ogólnemu. W systemie z Bretton 

Woods istniała większa wola współpracy; 

− współczesny system nie opiera się w takim stopniu na współpracy 

(głównie banków centralnych) jak system Bretton Woods. Obecnie ma ona 

wymiar regionalny i jest słabo zinstytucjonalizowana, natomiast brak jest 

współpracy banków centralnych głównych dwóch uczestników systemu – USA  

i Chin. Brak we współczesnym systemie zasad i procedur dokonywania zmian 

                          
27 M. Dooley i in., The revived Bretton Woods system: the effects of periphery intervention 

and reserve management on interest rates and exchange rates in center countries, NBER Working 

Paper, no. 10 332, 2004. 
28 Por. N. Roubini, The BW2 regime: an unstable disequilibrium bound to unravel, 

,,International Economics&Economic Policy”, no. 3. 
29 B. Eichengereen, Global imbalances and the lessons of Bretton Woods, Working Paper, 

no. 10 497, NBER May 2004. 
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kursowych. W systemie Bretton Woods istniały zasady i warunki korekty kursu 

walutowego; 

− w systemie z Bretton Woods nie było waluty, która mogłaby substytuo-

wać USD w roli waluty międzynarodowej. Status USD był niezagrożony, co 

gwarantowało pewien status quo systemu. Współcześnie, wraz z wyłonieniem 

się euro, oraz potencjalnie – prawdopodobną internacjonalizacją – chińskiego 

juana, stabilność msw może być wątpliwa; 

− w systemie z Bretton Woods zasada wymienialności USD na złoto wy-

znaczała granicę ekspansji deficytu na rachunku CA w USA. Współcześnie 

takiej granicy nie ma, wyznacza ją chęć zagranicznych banków centralnych da 

akumulowania aktywów dolarowych; 

− liberalizacja krajowych rynków finansowych oznacza, że utrzymywanie 

niskiego poziomu kursu i wysokiej krajowej stopy oszczędności nie gwarantuje, 

że dodatkowe inwestycje zostaną ulokowane w sektorze dóbr wymienialnych. 

Deregulacja rynków finansowych tworzy środowisko łatwych warunków kredy-

towych i ukierunkowywania inwestycji w sektorach nontradables (np. nie-

ruchomości), przyczyniając się do boomów na rynku nieruchomości i wzmac-

niając niestabilność finansową. 
Polemizując z założeniami koncepcji, M. Goldstein i inni

30
 wykazują, że  

ok. 50% wartości eksportu chińskiego jest wytwarzane w przedsiębiorstwach,  

w których dominuje kapitał zagraniczny, gdzie tylko 6% całego kapitału chiń-
skiego przeznaczone jest na wytwarzanie dóbr eksportowych. Powoduje to, że 

nieprzekonujący jest motyw, dla którego Chiny miałyby wspierać sektor ekspor-

towy, skoro jest w tak dużym stopniu kontrolowany przez kapitał zagraniczny. 

Zdaniem Y. Yongding, koncepcja Bretton Woods II nadmiernie eksponuje 

rolę Chin, podczas gdy najistotniejszym azjatyckim krajem nadwyżkowym jest 

Japonia. W 2004 r. chińska nadwyżka CA stanowiła ok. 20% amerykańskiego 

deficytu CA z Azją, zaś japońska 48%
31

. Również M. Obstfeld i inni uznają, że 

słabość koncepcji polega na nadmiernej koncentracji uwagi na Chinach, podczas 

gdy równie istotne znaczenie dla nierównowagi globalnej ma nadwyżka Japonii 

i Niemiec. Mimo, że Niemcy i Japonia posiadają nadwyżki w relacji do PKB 

podobne do Chin, mają większy udział w globalnych nadwyżkach w ujęciu 

absolutnym. Dodatkowo, Niemcy są największym światowym eksporterem. 

Nadwyżkowa siła robocza Chin nie jest zaś problemem wobec perspektywy 

starzenia się społeczeństwa
32

. 

 

                          
30 M. Goldstein, N. Lardy, China’s role in the revised Bretton Woods system: a case of mis-

taken identity, Institute for International Economics Working Paper, no. 05-2/2005. 
31 Y. Yongding, Global imbalances and China, ,,The Australian Economic Review” 2007, 

vol. 40, no. 1. 
32 M. Obstfeld, K. Rogoff, Global current account imbalances and exchange rate adjust-

ments, Brooking Papers on Economic Activity, no. 1/2005. 
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3.3. Koncepcja global saving glut (globalnej nadobfitości oszczędności) 

 

Koncepcja global saving glut została sformułowana przez B. Bernanke’a  

w 2005 r. Uznaje on, że globalna (poza USA) nadobfitość oszczędności jest 

wynikiem działania wielu czynników, których skutki potęguje globalizacja  

i liberalizacja przepływów kapitału. W gospodarce zamkniętej inwestycje 

równają się oszczędnościom w każdym okresie, jednak w warunkach globali-

zacji finansowej kraje mają więcej możliwości, aby wygładzać konsumpcję  
w czasie lub finansować inwestycje w sytuacji niewystarczających oszczędności 

krajowych. Zatem, jeśli oszczędności mogą być lokowane poza granicami kraju, 

krajowe inwestycje i oszczędności nie muszą być w każdym okresie zrównywa-

ne. Deficyt na rachunku CA jest tu postrzegany zatem przez pryzmat bilansu 

oszczędności i inwestycji. 

Zasadniczym czynnikiem, który przyczynił się do zjawiska global saving 

glut były nadwyżki oszczędności w krajach azjatyckich w połączeniu ze struktu-

ralnie wysokimi oszczędnościami w Niemczech i Japonii
33

. Nadwyżki te są 
wynikiem kilku procesów, m.in. czynników demograficznych (co prowadzi to 

do wzrostu aktywów funduszy inwestycyjnych i emerytalnych) w krajach uprze-

mysłowionych. Kraje azjatyckie (głównie Chiny) charakteryzują się wysoką 
skłonnością do oszczędzania – stopa oszczędności zwiększyła się tu z poziomu 

38,9% PKB w 2000 r. do poziomu 47,0% PKB w roku 2004 i wynika głównie 

ze słabo rozwiniętego systemu emerytalnego i systemu opieki zdrowotnej, 

słabego rozwoju pośrednictwa finansowego oraz ograniczonej dostępności to-

warów konsumpcyjnych
34

. 

Innym czynnikiem mogącym prowadzić do global saving glut jest zmien-

ność dochodów z eksportu surowców, powodujący wzrost oszczędności sektora 

publicznego w warunkach wzrostu cen surowca (np. w ramach SWF).  

Jak zauważa M. Rubaszek
35

, kolejnym czynnikiem prowadzącym do wzro-

stu globalnych oszczędności była przeprowadzona w ostatnich latach globalna 

restrukturyzacja w sektorze przedsiębiorstw, która spowodowała istotny wzrost 

zysków. W warunkach umiarkowanego popytu inwestycyjnego, który utrzymy-

wał się pomimo niskiego poziomu stóp globalnych, zanotowano wyraźny wzrost 

oszczędności sektora przedsiębiorstw. W latach 2002–2004 oszczędności netto 

                          
33 Zwraca się uwagę na fakt, że nadwyżki oszczędności w innych regionach – Ameryce Ła-

cińskiej i Rosji nie mają znaczenia z punktu widzenia koncepcji global saving glut, gdyż są 
znacznie mniejsze niż oszczędności azjatyckie, ponadto prawdopodobnie mają czasowy charakter. 

Za: J. Macfarlane, What are the global imbalances, ,,Reserve Bank of Australia Bulletin”, October 

2005. 
34 B. Eichengreen, The blind men and the elephant, Issues in Economic Policy, The Brook-

ings Institution, no. 1, January 2006. 
35 M. Rubaszek, Nierównowaga globalna: przyczyny oraz możliwe konsekwencje, „Bank  

i Kredyt”, lipiec 2006. 



Rozdział III. Koncepcje objaśniające współczesną nierównowagę globalną 

 

159

sektora przedsiębiorstw wzrosły o 6% PKB w USA, o 6% PKB w strefie euro 

oraz o 8,2% PKB w Wielkiej Brytanii.  

Tak więc koncepcja ta nie precyzuje, który sektor odgrywa rolę wiodącą we 

wzroście światowej stopy oszczędności (sektor prywatny, w tym gospodarstwa 

domowe i przedsiębiorstwa, czy publiczny), nie dokonuje też hierarchizacji 

współistniejących determinant.  

Koncepcja opiera się na spostrzeżeniu, że USA w wyniku wzrostu popytu 

konsumpcyjnego i inwestycyjnego absorbują wolne środki z reszty świata. 

Atrakcyjność amerykańskiego rynku finansowego (jego głębokość i płynność) 
oraz pełnienie przez USD funkcji waluty międzynarodowej przyciąga zasoby 

finansowe z zagranicy, przyczyniając się do wzrostu cen akcji i nieruchomości, 

umacniając kurs USD i generując deficyt na rachunku CA.  

Konsekwencją global saving glut był spadek realnych długoterminowych 

stóp procentowych. W Wielkiej Brytanii realne długoterminowe stopy procen-

towe, mierzone różnicą między nominalnym oprocentowaniem 10-letnich 

obligacji skarbowych a roczną stopą inflacji, spadły z poziomu 3,9% w 1997 r. 

do poziomu 1,6% w 2005 r. Podobnie działo się w USA. Tak niskie stopy 

zwiększyły atrakcyjność inwestycji np. w nieruchomości, prowadząc do wzrostu 

ich cen.  

Koncepcję tę, uznającą nadmierne oszczędności zagraniczne za przyczynę 
deficytu na rachunku CA w USA, należy postrzegać jako komplementarną  
w stosunku do koncepcji Bretton Woods II. W swojej interpretacji sustainability 

of global imbalances jest optymistyczna. Wynika to z faktu, że USA jest  

w koncepcji traktowane jako gospodarka o wyjątkowo wysokiej dynamice 

wzrostu gospodarczego. Źródłami tej dynamiki jest wysoka elastyczność do-

stosowawcza, innowacyjność, a także korzystne prognozy demograficzne. 

W analizach pokryzysowych zjawiska global saving glut podkreśla się, że  

w 2011 r. rola dotychczasowych krajów generujących nadmierne oszczędności 

(Chiny, Japonia) nieco osłabła. Z kolei, oprócz USA, „absorberami” global 

saving glut stały się Brazylia i Indonezja. Jak zauważa W. Corden
36

, USA stały 

się –w wyniku antykryzysowej polityki banku centralnego quantitative easing 

(prowadzącej do obniżania światowych stóp procentowych oraz zwiększającej 

dostępność kredytu) oraz spadku wydatków sektora prywatnego w wyniku 

kryzysu – obszarem jednocześnie generującym saving glut. Obserwacja ta jest 

istotna dla ogólnych rozważań nad zjawiskiem global imbalances w świecie,  

w którym swobodne przepływy kapitału stają się pasem transmisyjnym dla 

transferowania nadwyżkowych oszczędności. Inaczej mówiąc, łatwość transfe-

rowania krajowych nadwyżkowych oszczędności za granicę powoduje perma-

nentne tworzenie się stanów nierównowagi globalnej. 

                          
36 W. Corden, Global imbalances and the paradox of thrift, Centre for Economic Policy  

Research, Policy insight, no. 54, April 2011. 
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Konsekwencje zjawiska global saving glut na gruncie dwóch alternatyw-

nych ujęć teoretycznych analizuje w interesujący sposób W. Corden, zwracając 

uwagę, że37
:  

– jeśli przyjmiemy neoklasyczny punkt widzenia, globalna nadwyżka osz-

czędności niewykorzystana w kraju może być transferowana za granicę, jeśli 
służy zyskownym inwestycjom, które są w stanie wygenerować przyszłe docho-

dy (odsetkowe, dywidendy), dzięki którym kraj będzie w stanie spłacić zadłuże-

nie. W. Corden nazywa taki transfer oszczędności pożyczaniem dla wygenero-

wania „podróży powrotnej” (borrowing to provide for the return journey). 

Podejście neoklasyczne opiera się tu na koncepcji międzynarodowego handlu 

międzyokresowego (international intertemporal trade) i związanej z nim mię-
dzynarodowej równowagi (rozumianej jako sytuacja, w której zarówno pożycz-

kodawca, jak i pożyczkobiorca odnoszą korzyści z wymiany handlowej/przepły-

wów kapitału). W takiej sytuacji, zgodnie z ujęciem neoklasycznym, nadwyżka 

oszczędności w kraju A transferowana via rynek kapitałowy i pieniężny do kraju 

B jest naturalną konsekwencją funkcjonowania gospodarek otwartych. W mo-

delu neoklasycznym kanałem transformującym oszczędności w inwestycje jest 

spadek stopy procentowej. 

Problem współczesnego zjawiska global saving glut polega jednak na tym, 

że nadwyżkowe oszczędności służyły głównie konsumpcji (borrowing for 

consumption) i inwestycjom nieprodukcyjnym (sektor budowlany, popyt napę-
dzany dostępnością kredytów hipotecznych), generując ryzyko kryzysu zadłuże-

niowego: 

− jeśli przyjmiemy keynesowski punkt widzenia, pojawia się inna ocena 

nadwyżkowych oszczędności – wzrost oszczędności redukuje zagregowany 

bieżący popyt, przez co spada bieżąca produkcja. Oszczędności same w sobie 

nie zwiększają zdolności produkcyjnych kraju, dla zwiększenia zdolności 

produkcyjnych potrzebne jest bieżące zwiększanie inwestycji. Model keynesow-

ski opiera się na założeniu niezdolności stopy procentowej do równoważenia 

systemu, poprzez stymulowanie inwestycji, kiedy oszczędności wzrastają.  
W kontekście międzynarodowych powiązań gospodarczych model keynesowski 

oznacza, że jeśli krajowa „zła” polityka (wysokie oszczędności) jest rekompen-

sowana „dobrą” polityką (wysokie inwestycje krajowe), wówczas nie powstaje 

niekorzystny efekt międzynarodowy. Należy jednak zwrócić uwagę, że do 2008 

r. w gospodarce światowej nie było problemu ograniczonego zagregowanego 

popytu, nie można więc powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z „paradoksem 

oszczędności” (paradox of thrift) w keynesowskim rozumieniu. Tym niemniej 

ekonomiści (np. M. Wolf, P. Krugman), upatrujący główny problem nierówno-

wag globalnych w nadwyżkach oszczędności nad inwestycjami krajów azjatyc-

kich, a nie nieefektywnym wykorzystaniu tych oszczędności w krajach pożycza-

jących, opierali się na keynesowskiej argumentacji.  

                          
37 Ibidem. 
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Jeśli przyjmiemy neoklasyczny punkt widzenia (nadwyżkowe oszczędności 

niekoniecznie muszą być niepożądane z punktu widzenia równowagi globalnej, 

o ile tylko są efektywnie wykorzystywane), powstaje pytanie, dlaczego kierowa-

ły się do USA, zamiast do deficytowych krajów rozwijających się? W. Corden tę 
awersję krajów emerging markets do napływu kapitału przyczyniającego się  
w efekcie do deficytów rachunku bieżącego (aversion to current-account defi-

cits) tłumaczy dwoma czynnikami: 

− świadomością niestabilności przepływów kapitałowych, mogących ge-

nerować ryzyko sudden stop i kryzysy walutowe i finansowe; 

− niechęcią do aprecjacji realnej kursu walutowego, negatywnie wpływa-

jącej na sektor tradables gospodarki i zatrudnienie. Instrumenty przeciwdziała-

jące realnej aprecjacji (interwencje walutowe, nadwyżki budżetowe, kontrole 

przepływów kapitału) są problematyczne w zastosowaniu.  

Koncepcja global saving glut jest kwestionowana przez zwolenników kon-

cepcji globalnego niedoboru inwestycji. Przedstawicielem tego nurtu jest 

R. Rajan
38

, twierdząc, że gospodarka światowa jako całość nie cierpi na nadmiar 

oszczędności, tylko niedobór inwestycji. Spadek poziomu inwestycji, głównie  

w krajach azjatyckich (oprócz Chin, gdzie wciąż kształtuje się na wysokim 

poziomie blisko 45% PKB, przy oszczędnościach sięgających 50% PKB), był 

wynikiem zmniejszonej skłonności przedsiębiorstw do inwestowania (potrzeba 

naprawienia bilansów w sektorze przedsiębiorstw poprzez spłatę zaciągniętych 

długów spowodowała obniżenie skłonności do inwestowania, mimo wysokich 

zysków przedsiębiorstw), spowolnienia gospodarczego, zaburzeń w funkcjono-

waniu krajowych systemów finansowych i niepewności politycznej, w wyniku 

negatywnych doświadczeń kryzysu azjatyckiego lat 90. W krajach azjatyckich  

(z wyłączeniem Chin i Japonii) stopy inwestycji spadły o 8,7% PKB w okresie 

1996–2004. Powstaje pytanie, czy spadek stóp inwestycji w krajach azjatyckich 

jest zjawiskiem tymczasowym, czy bardziej trwałym. 

Również badania MFW nad oszczędnościami i inwestycjami w gospodarce 

globalnej prowadzą do wniosku, że niskie stopy inwestycji w takiej fazie cyklu 

gospodarczego spowodowały nadwyżkę oszczędności, która przyczyniła się do 

niskiego poziomu realnych długoterminowych stóp procentowych. Ewolucja 

stopy inwestycji jest kluczowa dla dalszego kształtowania się długoterminowych 

stóp procentowych. Powrót inwestycji do bardziej normalnego cyklicznego 

związku ze wzrostem gospodarczym powinien wywierać nacisk na wzrost stóp 

procentowych
39

.  

 

                          
38 R. Rajan, Perspectives on global imbalances, remarks at the Global Financial Imbalances 

Conference, London, 23.01.2006. 
39 Global imbalances: a saving and investment perspective, IMF Word Economic Outlook, 

September 2005. 
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Tabela 12. Stopy oszczędności i inwestycji (jako % PKB, w latach 2000–2004) 

 

Wyszczególnienie USA 
Inne kraje 

anglosaskiea 
UGiW Japonia Chiny 

Inne kraje 

azjatyckie 

Oszczędności 15,1 17,7 21,0 27,6 43,7 29,8 

Inwestycje 19,3 18,9 20,5 24,8 40,9 24,4 

aAustralia, Kanada, Nowa Zelandia, Wielka Brytania. 

Źródło: J. Macfarlane, What are the global imbalances, Reserve Bank of Australia, Bulletin, 

October 2005. 

 

Racjonalność prezentowanej koncepcji poddali w wątpliwość także D. Laib-

son i inni. Twierdzą, że globalna nadwyżka oszczędności powinna prowadzić do 

boomu inwestycyjnego w krajach importujących kapitał, co nie miało miejsca
40

. 

 

 

3.4. Koncepcja nadpłynności gospodarki światowej 

 

Zgodnie z tą koncepcją w gospodarce światowej istnieje nadmiar płynności, 

stanowiący zasadniczą przyczynę nierównowag globalnych. Koncepcja zwraca 

uwagę na współistnienie wielu źródeł nadpłynności – zarówno w USA, jak  

i w innych częściach świata. Nadpłynność dolarowa w USA jest w tej koncepcji 

postrzegana jako wynik nadmiernie ekspansywnej polityki pieniężnej realizowa-

nej przez System Rezerwy Federalnej. Polityka ta, poprzez wywołanie złudnego 

efektu bogactwa, stała się przyczyną nadmiernego zadłużania się, prowadząc do 

bańki spekulacyjnej na rynku papierów wartościowych i nieruchomości. Równo-

legle dokonywał się transfer płynności z zewnątrz. Istotną rolę odegrała tu 

Japonia, w której stopy procentowe – w wyniku walki Banku Japonii z recesją – 

zeszły do bardzo niskiego poziomu, tworząc olbrzymi rezerwuar taniego pienią-
dza, wykorzystywanego następnie przez międzynarodowy rynek finansowy  

w celu zakupu USD i plasowania ich w wyżej oprocentowanych lokatach rynku 

amerykańskiego i w centrach off-shore rynku dolarowego
41

. Innym źródłem 

płynności międzynarodowej okazał się wzrost cen ropy naftowej na świecie. 

Rosnące zasoby dolarowe krajów eksporterów ropy naftowej stały się istotną 
częścią nie tylko globalnej akumulacji (via rynek kapitałowy), ale także –  

i przede wszystkim – globalnej nadpłynności (via rynek pieniężny) oraz ważnym 

czynnikiem nacisku na spadek stóp procentowych na dolarowym rynku off-shore 

tak samo jak na rynku dolarowym
42

. 

Koncepcja ta akcentuje rolę nadmiernie ekspansywnej polityki pieniężnej, 

kwestionując rozumowanie koncepcji global saving glut, zgodnie z którą niskie 

                          
40 D. Laibson, J. Mollerstrom, Capital flows, consumption booms and asset bubbles: a be-

havioral alternative to the saving glut hypothesis, ,,Economic Journal” 2010, vol. 120 (544). 
41 K. Lutkowski, Problem… 
42 Ibidem. 
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globalne stopy procentowe są wynikiem globalnej nierównowagi oszczędności – 

inwestycje i przeszacowania cen aktywów. Obszerna literatura empiryczna 

próbuje wyjaśnić związek między liquidity glut, nierównowagami globalnymi 

oraz niskimi stopami procentowymi. Dla przykładu, T. Bracke i inni
43

 wykazują 
na podstawie modelu ekonometrycznego, że akomodacyjna polityka pieniężna 

odpowiada za dużą część zmian zarówno w nierównowagach, jak i cenach na 

rynkach finansowych. A. Barnett i inni
44

 wykazują, że historycznie szoki  

w polityce monetarnej (wraz z szokami prywatnej absorpcji) stanowią główny 

czynnik pogarszania się salda CA w USA. Również R. Bems i inni
45

 wskazują 
na pogarszanie się deficytu CA w USA w odpowiedzi na szoki w polityce 

monetarnej. 

 

 

3.5. Kierunek przyczynowości nierównowag globalnych (direction of 

causality) 

 

Drugi nurt dyskusji nad nierównowagami globalnymi koncentruje się na 

próbie znalezienia odpowiedzi na pytanie, która strona nierównowag (USA jako 

kluczowy kraj deficytowy, czy kraje nadwyżkowe) uruchomiła łańcuch współza-

leżności globalnych. Pierwsze prace dotyczące global imbalances przypisywały 

Chinom rolę czynnika uruchamiającego nierównowagi (koncepcja global saving 

glut, mercantilist trade strategy). Z kolei R. McKinnon i inni
46

 przypisują 
nierównowagi handlowe między USA a Wschodnią Azją polityce makroekono-

micznej USA, w szczególności ekspansywnej polityce makroekonomicznej, 

która spowodowała akumulację rezerw walutowych w krajach peryferyjnych. 

Coraz powszechniej traktuje się nierównowagi globalne jako interakcję 
czynników zachodzących po ich obu stronach. „Łatwe” warunki monetarne i fi-

nansowe w USA uruchomiły międzynarodowe przepływy kapitałowe i dopro-

wadziły do akumulacji rezerw walutowych w krajach importujących kapitał. 

Jednocześnie, eksportowanie kapitału w postaci reinwestowania zakumulowa-

nych aktywów rezerwowych w płynne aktywa krajów emitujących walutę 
rezerwową dalej przyczyniło się do poluzowania warunków finansowych. Taki 

system naczyń połączonych (feedback loop, jak nazywa to S. Kobayashi) działa 

                          
43 T. Bracke, M. Fidora, Global liquidity glut or global savings glut? A structural VAR  

approach, Working Paper Series, no. 911, ECB. 
44 A. Barnett, R. Straub, What drives U.S. current account fluctuations?, Working Paper  

Series, no. 959, ECB. 
45 R. Bems i in., US imbalances: the role of technology and policy, ,,Journal of International 

Money and Finance”, June 2006, vol. 26, no. 4. 
46 R. McKinnon, G. Schnabl, A return to soft dollar pegging in East Asia? Mitigating con-

flicted virtue, ,,International Finance” 2004, no. 7. 
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jako mechanizm wzmacniający dla pierwotnych impulsów monetarnych i ich 

wpływu na globalną płynność47
. 

Należy jednak zauważyć, że występowanie współzależności feedback loop 

zależy od dwóch czynników
48

: 

1. Różnice w politykach monetarnych (lub oczekiwanych stopach zwrotu) 

muszą doprowadzić do skierowania przepływów kapitałowych do gospodarek 

goszczących, które muszą (z różnych motywów) dokonać ich transformacji  

w aktywa rezerwowe. Czynnik ten w dużej mierze zależy od istniejącego reżimu 

kursowego. Napływy kapitału prywatnego do krajów o reżimach stabilizowa-

nych prowadzi do interwencji walutowych, które powodują w efekcie reinwe-

stowanie zakumulowanych rezerw. 

2. Reinwestowanie rezerw walutowych musi mieć materialny wpływ na 

stopy procentowe w walutach rezerwowych; na przykład, z powodu różnych 

preferencji inwestorów prywatnych i oficjalnych. Jednak poglądy na znaczenie 

tego efektu się różnią. Jeden stoi na stanowisku, że taki dodatkowy popyt musi 

się przyczyniać do obniżenia długoterminowych stóp procentowych (np. poprzez 

zredukowanie premii terminowej). Według drugiego – przeciwnego – taki popyt 

nie może istotnie wpływać na poziom równowagi w długoterminowych docho-

dowościach
49

.  

G. Schnabl i inni
50

 wykorzystali regresję panelową GMM i test przyczyno-

wości Grangera w celu ekonometrycznego wskazania kierunku przyczynowości 

nierównowag globalnych, kierunku oddziaływania takich determinant nierów-

nowag, jak stopy procentowe w centrum i akumulacje rezerw w peryferiach. 

Dochodzą do wniosku, że nie ma jednokierunkowego związku przyczynowo-

skutkowego nierównowag globalnych. Istnieje silna korelacja między stopami 

procentowymi centrum a polityką akumulacyjną peryferii, oddziaływanie obu 

determinant jest dwukierunkowe. Nierównowagi należy postrzegać jako wynik 

interakcji polityk makroekonomicznych między centrum a peryferiami. W USA 

niskie stopy procentowe przyczyniły się do deficytu CA, wobec spadku prywat-

nych oszczędności i wzrastających deficytów budżetowych. W krajach peryfe-

ryjnych strefy dolara, zarówno nominalną jak i realną stabilność kursu walu-

towego, należy utożsamiać z nadwyżką CA. Nadwyżki na rachunku CA  

w krajach peryferyjnych strefy dolara narastały, gdyż nominalne kursy walutowe 

                          
47 S. Kobayashi, K. Yoshino, Capital inflows to emerging countries and their reflux to the 

United States, ,,Bank of Japan Review”, January 2011. 
48 Global liquidity-concept, measurement and policy implications, Committee on the Global 

Financial System, BIS no. 45, November 2011. 
49 Byłoby tak np. gdyby długoterminowe dochodowości były kierowane tylko przez oczekiwa-

ną ścieżkę kształtowania się krótkoterminowych stóp procentowych, na które nie wpływałyby 

inwestycje z rezerw. Wiele badań odrzuca jednak taką hipotezę oczekiwań (expectation hypothesis). 
50 G. Schnabl, S. Freitag, Reverse causality in global current account, ECB Working Paper 

Series, no. 1208, June 2008. 
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były stabilizowane poprzez akumulację rezerw, zaś realne poprzez kombinację 
stabilizacji nominalnych kursów walutowych i operacji sterylizacyjnych. W tym 

kontekście, kraje peryferyjne miały ograniczony wybór odnośnie do polityki 

sterylizacyjnej, gdyż bez prowadzenia takiej polityki doświadczałyby problemu 

wyższej inflacji i przegrzania gospodarki. Badania empiryczne przeprowadzone 

przez G. Schnabla i innych potwierdzają zatem, że nierównowagi w ramach bloku 

dolara są wynikiem wzajemnie wzmacniających się (self-reinforcing relationship) 

procesów. Ponieważ USA utrzymują niskie stopy procentowe, kraje Azji Wsch. 

przyciągają napływ kapitału prywatnego, który uruchamia proces akumulacji 

rezerw walutowych w celu np. utrzymania konkurencyjności eksportu
51

 i pod-

trzymania wewnętrznej wartości aktywów rezerwowych
52

. Ponieważ zaś akumu-

lacja rezerw w krajach peryferyjnych jest powiązana z zakupem amerykańskich 

obligacji skarbowych i niższymi cenami w imporcie USA, stopy procentowe  

w USA są utrzymywane na niskim poziomie
53

. 

Tym niemniej, z ekonometrycznego punktu widzenia, pozostaje niejasne, 

czy kraj centrum, czy kraje peryferyjne uruchomiły spiralę obniżek stóp procen-

towych – akumulacji rezerw
54

. 

 

 

 

4. Rola czynników finansowych we współczesnych  
nierównowagach globalnych 

 

 

4.1. Globalne warunki monetarne i monetarny kanał transmisji  

nierównowag globalnych 

 

Jedną z największych trudności interpretacyjnych współczesnej nierówno-

wagi globalnej jest racjonalne wytłumaczenie współistnienia niskich stóp pro-

centowych i niskich stóp oszczędności w USA. Próba wyjaśnienia tego paradok-

su opiera się na dwóch przesłankach: 

                          
51 M. Dooley i in., An essay on revived Bretton Woods System, NBER Working Paper, 

no. 9971/2003. 
52 R. McKinnon, G. Schnabl, The case for stabilizing China’a exchange rate: setting the 

stage for fiscal expansion, China and the World Economy, 2009. 
53 B. Bernanke., The global saving glut and the U.S. current account deficit, Sandridge Lec-

ture, Virginia Association of Economics, Richmond Virginia, 2005.  
54 W odniesieniu do drugiego kraju centrum Niemiec i krajów emerging markets Europy 

Środkowo-Wschodniej badania empiryczne nie dają jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego centrum 

odnotowuje nadwyżkę, podczas gdy kraje peryferyjne deficyty. Jedną z możliwych interpretacji 

jest to, że w przeciwieństwie do krajów peryferyjnych dolara, operacje sterylizacyjne miały tu 

mniejszy zakres i kursy walutowe mogły aprecjonować w ujęciu realnym. Zatem, główną determi-

nantą bilansu CA była raczej realna, a nie nominalna stabilizacja kursu. 
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