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Wykład 6

Przepływy kapitału 
krótkoterminowego

Plan wykładu

1. Fakty
2. Determinanty przepływów
3. Reakcja na duży napływ kapitału
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1. Fakty 1/5

Napływ kapitału do gospodarek wschodzących (mld USD)

1. Fakty 2/5

Nowe kraje członkowskie UE: saldo bilansu CA
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1. Fakty 3/5

Nowe kraje członkowskie UE: całkowite zadłużenie zewnętrzne

1. Fakty 4/5

Nowe kraje członkowskie UE: kompozycja zobowiązań zewnętrznych
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1. Fakty 5/5

Nowe kraje członkowskie UE: formy napływu kapitału w czasie kryzysu

2. Determinanty 1/8

Gdyby nie było 
niedoskonałości rynku, 
międzynarodowa 
alokacja kapitału 
powinna odzwierciedlać 
różnice w 
produktywności. 
Kapitał powinien płynąć 
do krajów o niskim 
zasobie kapitału, bo tam 
jest on bardziej 
produktywny.
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2. Determinanty 2/8

Niedoskonałości rynku są faktem i wiele czynników 
poza produktywnością wpływa na przepływy kapitału
Czynniki zewnętrzne (push factors) to czynniki 
globalne poza wpływem gospodarek przyjmujących 
kapitał. Są to czynniki finansowe i 
makroekonomiczne w gospodarkach rozwiniętych.
Czynniki wewnętrzne (pull factors) to czynniki 
specyficzne dla gospodarki przyjmującej, 
determinujące stopę zwrotu i ryzyko. Zależą od 
sytuacji makroekomicznej w kraju goszczącym.

2. Determinanty 3/8

Czynniki zewnętrzne
Pobudzające: niskie stopy procentowe, redukcja 
spreadu oprocentowania aktywów prywatnych, 
apetyt na ryzyko, redukcja home bias.
Hamujące: wrażliwość produkcji w gospodarkach 
wschodzących na spowolnienie gospodarcze w 
krajach rozwiniętych, dodatnia korelacja premii za 
ryzyko między krajami przyjmującymi:
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2. Determinanty 4/8

Czynniki zewnętrzne, korelacja premii i zjawisko 
zarażania
Po raz pierwszy efekt zarażania zaobserwowano w 
Meksyku 1994: tequila effect. Kapitał odpłynął z 
krajów narażonych (Argentyna, Brazylia) i 
niezagrożonych (Chile, Singapur).
Źródłem efektu zarażania jest niedoskonała 
informacja (w efekcie zachowania stadne):
Stałość kosztu zdobycia informacji o sytuacji w 
konkretnym kraju.
Większa wartość kosztu osiągnięcia zwrotu 
niższego od średniego niż korzyści z osiągnięcia  
zwrotu wyższego niż średni na rynku.

2. Determinanty 5/8

Czynniki wewnętrzne
Pobudzające: wysokie oczekiwane tempo wzrostu 
gospodarczego, wysoka jakość instytucji, stopa 
zwrotu na rynku kapitałowym, makroekonomiczne 
czynniki strukturalne: niski poziom deficytu, długu 
publicznego i inflacji, reformy i rozwój rynku 
finansowego.
Hamujące: reputacja, wahania 
makroekonomicznych czynników strukturalnych i 
stopy zwrotu na rynku kapitałowym, wrażliwość na 
kryzys wynikająca z wysokiego zadłużenia w 
walutach obcych (sektora publicznego i prywatnego).
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2. Determinanty 6/8

Ad. Wysokie oczekiwane tempo wzrostu 
gospodarczego: hipoteza stadiów rozwoju
Źródłem handlu międzyokresowego jest różnica 
między stopą procentową w autarkii, a światową 
stopą procentową.
Stopa procentowa wpływa na konsumpcję. Wyższa 
stopa zachęca do oszczędzania i wpływa ujemnie na 
konsumpcję.
Handel międzyokresowy polega na wymianie dóbr 
na aktywa.
Niższa konsumpcja w okresie bieżącym oznacza 
wyższą produkcję i konsumpcję w następnym 
okresie.

2. Determinanty 7/8

Hipoteza stadiów rozwoju, c.d.
Kraj importujący przekazuje krajowi 
eksportującemu papiery wartościowe; deficytowi na 
rachunku obrotów bieżących towarzyszy nadwyżka 
na rachunku finansowym.
Możliwość prowadzenia handlu międzyokresowego 
prowadzi do hipotezy „stadiów rozwoju”.
Kraje ubogie, o niskim zasobie kapitału, po 
otwarciu importują kapitał i zwiększają konsumpcję 
w oczekiwaniu na wyższy dochód w przyszłości.
Ubogi kraj integrujący się finansowo ma 
początkowo ujemne saldo wymiany handlowej. NIE 
NALEŻY TEMU PRZECIWDZIAŁAĆ!
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2. Determinanty 8/8

Hipoteza stadiów rozwoju, c.d.
Kraje o niskim (w relacji do USA) poziomie dochodu mają deficyty CA

3. Reakcja na duży 
napływ kapitału 1/4

Duży napływ kapitału może doprowadzić do 
przegrzania gospodarki, aprecjacji kursu 
walutowego i utraty konkurencyjności 
zewnętrznej (pomijając zjawiska kryzysowe).

Napływ kapitału  przyrost rezerw 
wzrost podaży pieniądza  wzrost absorpcji 

inflacja  realna aprecjacja
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3. Reakcja na duży 
napływ kapitału 2/4

Sposoby przeciwdziałania
Ograniczenia w napływie i ułatwienia w odpływie 
kapitału (eliminacja źródła)
Upłynnienie kursu walutowego i liberalizacja handlu 
(w płynnym systemie nie ma potrzeby gromadzenia 
rezerw, otwartość handlowa może pogorszyć saldo 
CA)
Sterylizacja i zwiększenie stopy rezerw 
obowiązkowych (eliminacja wpływu zwiększenia 
rezerw na podaż pieniądza)
Zacieśnienie polityki fiskalnej (redukcja absorpcji).

3. Reakcja na duży 
napływ kapitału 3/4

Ewolucja poglądu na temat kontroli w przepływie 
kapitału
Kontrole są złe, bo:
Nie pozwalają na efektywną alokację kapitału i 
rozwój rynku finansowego
Są nieskuteczne
Ich wprowadzenie (a nawet podejrzenia) może 
wywołać odpływ kapitału
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3. Reakcja na duży 
napływ kapitału 4/4

Rola czynników zewnętrznych jest znacząca i 
kontrola może być jedynym wyjściem (% wyjaśnionych 
przepływów kapitału „przed”, „w trakcie” i „po” globalnym 
kryzysie finansowym, Fratzscher, 2011).

Czynniki zewnętrzne Czynniki wewnętrzne

Okres przed w trakcie po przed w trakcie po

Świat 65 73 45 35 27 55

Rozw. 
Europa

91 23 84 9 77 16

Wschodz.

Europa
87 93 80 13 7 20


