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Definicja bilansu płatniczego 

O Zestawienie wszystkich transakcji dokonywanych między 
rezydentami krajowymi a zagranicą w danym okresie, 

 

O Statystyczne zestawieniem wartości wszystkich transakcji 
gospodarczych, które w danym okresie miały miejsce 
między rezydentami kraju a resztą świata, 

 

O Narzędzie, które stosując techniki księgowe, pozwala określić 
sytuację finansową kraju „na styku” z otoczeniem 
zewnętrznym, 

 

O Bilans płatniczy sporządzany jest przez bank centralny 
poszczególnych krajów według metodologii 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zawsze na koniec 
roku kalendarzowego. 



Struktura bilansu płatniczego 

4 podstawowe części 

Bilans obrotów 
bieżących 

Bilans obrotów 
kapitałowych 

Bilans obrotów 
wyrównawczych 

Saldo błędów  
i opuszczeń 



Bilans obrotów bieżących 
(rachunek bieżący) 

 



Bilans obrotów bieżących 
(rachunek bieżący) 

O Zestawienie płatności danego kraju wynikające  
z międzynarodowego obrotu towarami i usługami, 
dochodów z kapitału i transferów jednostronnych, 

 

O Nazwa tej części bilansu płatniczego bierze się stąd, że 
transakcje księgowane w bilansie obrotów bieżących nie 
powodują powstania przyszłych zobowiązań, 

 

O Rachunek obrotów bieżących można podzielić na 
kategorie, stosując kryterium rodzaju transakcji - 
obejmuje pięć grup transakcji. 



Bilans handlowy 

Bilans usług 

Bilans procentów i dywidend 

Bilans transferów jednostronnych 

Pozostałe obroty niesklasyfikowane  

Kategorie Bilans obrotów bieżących 



1. Bilans handlowy   
wpływy z eksportu i wypłaty na import towarów 

O To zestawienie  płatności z tytułu eksportu i importu dóbr, 
 

O Jeżeli wpłaty uzyskane z eksportu przewyższają wypłaty wynikające 
z importu, mówimy o nadwyżce obrotów handlowych, 

 

O Jeżeli wypłaty wynikające z importu przewyższają wpłaty uzyskane  
eksportu, mówimy o deficycie obrotów handlowych, 

 

O Deficyt lub nadwyżka mają decydujący wpływ na stan bilansu 
obrotów bieżących, a nawet całego bilansu płatniczego, 

 

O Ze względu na rozmiary obrotów towarowych, w większości krajów 
większość transakcji księgowanych w bilansie handlowym 
przewyższa wielkość pozostałych pozycji bilansu obrotów 
bieżących. 



2. Bilans usług   
wpływy z eksportu i wypłaty na import usług 

O To zestawienie płatności z tytułu obrotów usługami między 
rezydentami krajowymi i zagranicą, 

 

O Najważniejsza pozycją w tej części bilansu obrotów bieżących są 
na ogół transakcje zakupu i sprzedaży usług transportowych, 

 

O W wielu krajach duża część tego bilansu przypada także  na inne 
usługi, takie jak: finansowe, ubezpieczeniowe, turystyczne, usługi  
z otoczenia biznesu (audyt, księgowość, konsulting), 

 

O W większości krajów wielkość bilansu usług nie ma decydującego 
wpływu na stan bilansu obrotów bieżących. Odstępstwa od tej 
reguły dotyczą krajów będących jednocześnie  dużymi 
eksporterami usług transportowych, turystycznych, bankowych 
(np. Cypr). 

 



3. Bilans procentów i dywidend  
wpływy z eksportu i wypłaty na import usług 

O Dochody od majątku ulokowanego za granicą i dochody od 
majątku zagranicy ulokowanego w kraju, innymi słowy: 
 

O Zestawienie wpływów i wydatków z tytułu obsługi kapitału  
i pracy (krajowej za granicą i zagranicznej w kraju), 
 

O W tej części bilansu obrotów bieżących są księgowane dywidendy 
od inwestycji bezpośrednich i odsetki od udzielanych 
(uzyskanych) kredytów oraz zarobki uzyskane za granicą, a także 
czynsze dzierżawne, otrzymane i zapłacone odsetki, 
 

O Transakcje tego typu mogą mieć duże znaczenie w kraju będącym 
poważnym eksporterem lub importerem kapitału w postaci 
inwestycji bezpośrednich. 



4. Bilans transferów jednostronnych   

 
O Zestawienie  jednostronnego przepływu dóbr, usług lub 

środków finansowych, którym nie towarzyszy przepływ płatności 
lub dóbr i usług w drugą stronę, 
 

O Do tej części bilansu zaliczamy zarówno transfery rządowe jak  
i prywatne, 
 

O Transfery obejmują m.in. pomoc zagraniczną, składki do 
organizacji międzynarodowych, bieżące koszty obsługi długu 
zagranicznego, koszty utrzymania ambasad i innych 
przedstawicielstw zagranicznych, przekazy od emigrantów, renty, 
emerytury i stypendia, 
 

O W przypadku Polski byłyby to np. bezpłatne dostawy żywości i 
sprzętu medycznego dla krajów byłej Jugosławii, składki w ONZ. 



5. Pozostałe obroty niesklasyfikowane 

 

O Obejmują saldu skupu i sprzedaży walut obcych  
w kantorach i kasach banków. 



Bilans obrotów 
kapitałowych 

(rachunek kapitałowy i finansowy) 

 



Bilans obrotów kapitałowych 
O Zestawienie transakcji zakupu i sprzedaży szeroko 

rozumianych aktywów dokonywanych zarówno przez 
sektor prywatny, jak i bank centralny, 
 

O Określany jako zestawienie transakcji, które 
przewidują powstanie przyszłych zobowiązań, ze 
względu na fakt, że przedmiotem transakcji księgowanej 
w tej części bilansu są aktywa; 
 

O Bilans obrotów kapitałowych dzielimy na: 

Rachunek 
kapitałowy 

Rachunek  
finansowy 



Rachunek kapitałowy 
 

O Obejmuje transfery kapitałowe o charakterze bezzwrotnym 
przeznaczone na finansowanie środków trwałych, umorzenia 
długu oraz nabywanie i zbywanie aktywów niefinansowych  
i nieprodukowanych, 
 

O Przedstawia rozliczenie wpływów i wypłat z tytułu transferów 
kapitałowych, praw własności do patentów, praw 
autorskich, znaków handlowych, itp.) 



Rachunek finansowy 
 O Obejmuje zestawienie trzech grup aktywów i pasywów 

finansowych: 
 

O inwestycji bezpośrednich – odzwierciedlają przepływy 
finansowe z tytułu zakupu lub sprzedaży akcji lub udziałów 
w przedsiębiorstwach zagranicznych, 

O inwestycji portfelowych – dzielą się na transakcje 
udziałowymi papierami wartościowymi (akcje) i dłużnymi 
papierami wartościowymi (obligacje, skrypty dłużne, 
instrumenty rynku pieniężnego, pochodne instrumenty 
finansowe), 

O pozostałych inwestycji -  obejmują przede wszystkim 
wszelkie kredyty zagraniczne udzielone i uzyskane przez 
rezydentów danego kraju z podziałem na długo-  
i krótkoterminowe oraz inne należności i zobowiązania  
(np. rachunki bieżące, lokaty w bankach). 



Inwestycje typu fuzje i przejęcia 
ang. mergers & aquisitions (M & A) 

 
O Dostarczają zwykle mniej korzyści, ponieważ dotyczą 

przedsiębiorstw już obecnych na rynku, z określonym 
potencjałem technologicznym i ludzkim, 
 

O Motywem do fuzji i przejęć jest często minimalizacja 
kosztów, a zatem redukcje zatrudnienia, mniejsze 
inwestycje i koszty stałe, 
 

O Szczególnym przypadkiem tego typu inwestycji są 
transakcje prywatyzacyjne w Polsce i innych krajach 
przechodzących transformację. Przejęciom towarzyszy 
zwykle transfer technologii i wiedzy z zakresu zarządzania. 
Zasilany jest także skarb państwa, 
 

O Największa część inwestycji tego typu lokowana jest  
w krajach najwyżej rozwiniętych. 



Inwestycje typu greenfield 

O Mają inny charakter – w kraju goszczącym od podstaw 
powstaje nowe przedsiębiorstwo, 
 

O O tego typu inwestycje zabiegają kraje rozwijające się  
i stają się one rzeczywistym motorem napędowym 
gospodarki,  
 

O Skala korzyści z tych inwestycji zależy od motywów 
szczegółowych, jakimi kieruje się inwestor zagraniczny – 
jeśli widzi korzyści tylko w niskich kosztach robocizny, to 
pozostanie w danym kraju tak długo, jak długo te koszty 
będą niskie, 
 

O Jeśli celem inwestora jest budowa przedsiębiorstwa o 
solidnych podstawach i uznaje on rynek kraju goszczącego 
za ważny w swojej strategii, korzyści są duże i 
długookresowe. 



Inwestycje portfelowe 
 

O Inwestorzy kierują się zyskiem finansowym, który chcą 
osiągnąć na zmianach cen papierów wartościowych, 
 

O Mogą mieć charakter krótko-, średnio- lub długookresowy, 
 

O Niezależnie od intencji inwestor portfelowy ma zawsze 
możliwość szybkiego wyjścia z inwestycji, ponieważ może 
sprzedać posiadane aktywa na rynku kapitałowym danego 
kraju lub na rynku międzynarodowym, 
 

O Z punktu widzenia bezpieczeństwa ekonomicznego  
i równowagi płatniczej kraju przyjmującego, istotna jest 
ich struktura, 
 

O Dzielą się na instrumenty udziałowe (zakup pakietów akcji 
w spółkach działających w danym kraju) i instrumenty 
dłużne (zakup zagranicznych obligacji i skryptów dłużnych) 



Oficjalne rezerwy walutowe 
 

O Krótkoterminowe należności zagraniczne o wysokim 
stopniu płynności denominowane w walutach 
wymienialnych, 
 

O Służą władzom monetarnym (zwykle bankom centralnym) 
do przeprowadzania transakcji równoważących bilans 
płatniczy, 
 

O W przypadku nadwyżki bilansu płatniczego bank centralny 
kupuje waluty zagraniczne za pieniądz krajowy – 
rezerwy walutowe stają się źródłem emisji pieniądza, 
 

O W przypadku deficytu bilansu płatniczego bank sprzedaje 
potrzebną ilość walut zagranicznych w zamian za 
pieniądz krajowy, który w ten sposób wycofuje z obiegu. 



Bilans obrotów 
wyrównawczych 

(pozycje finansujące) 

 



Bilans obrotów wyrównawczych 
 

O Zawiera przede wszystkim zmiany stanu oficjalnych rezerw 
danego kraju w walutach wymienialnych, specjalnych prawach 
ciągnienia i złocie, 
 

O W systemie kursów stałych środki te są używane bezpośrednio 
do  pokrywania deficytu bilansu płatniczego, natomiast  w 
systemie kursów płynnych są one używane do działań 
zmierzających do pośredniego oddziaływania na poziom kursu 
waluty, 
 

O Ta część bilansu płatniczego obejmuje kredyty otrzymane  
z MFW oraz transakcje finansowania wyjątkowego (tzw. 
exceptional financing), obejmujące zmiany stanu zaległości  
i zrestrukturyzowane zobowiązania i należności zagraniczne. 



Saldo błędów i opuszczeń 

O W tej pozycji są ujmowane transakcje, które uchwycił 
wprawdzie system bankowy, ale nie daje się ich 
przyporządkować do żadnej z wcześniej wymienionych 
grup transakcji 



Składowe bilansu płatniczego 

A. RACHUNEK BIEŻĄCY 

B. RACHUNEK KAPITAŁOWY  
     I FINANSOWY 

C. SALDO BŁĘDÓW  
     I OPUSZCZEŃ 

D. POZYCJE 
FINANSUJĄCE 



Transakcje 

autonomiczne 
 

 

O Są prowadzone przez 
wszystkie podmioty biorące 
udział w obrotach 
zagranicznych, a więc przez 
firmy, turystów, gastarbeiterów, 
kupujących domy za granicą, 
agendy rządowe, organizacje 
non profit. 
 

O Suma tych transakcji   

=  

     saldo bilansu płatniczego 

Transakcje  
wyrównawcze 

 

 

O Operacje banku 
centralnego, których celem 
jest równoważenie bilansu 
płatniczego,  
a treścią zmiana stanu 
rezerw walutowych. 



Transakcje autonomiczne 

O Saldo dodatnie (+) 

 

O Do kraju dopłynęło więcej 
walut obcych niż rezydenci 
krajowi wydali za granicą, 

 

O Nadwyżka przejmowana jest 
przez władze monetarne, 
zazwyczaj bank centralny  
i lokowana za granicą, 
powiększając oficjalne 
rezerwy walutowe. 

 

O Saldo ujemne (-) 

 

O Bank centralny dostarcza 
potrzebną ilość dewiz, 
sprzedając je na krajowym 
rynku walutowym i redukując 
w ten sposób oficjalne 
rezerwy walutowe. 



Równowaga bilansu 
płatniczego 

 
 



Równowaga płatnicza 

O Formalnie zachodzi wtedy, kiedy suma transakcji 
autonomicznych, wynosi zero, 
 

O Nie ma zatem potrzeby przeprowadzania transakcji 
wyrównawczych, czyli nie zmienia się poziom oficjalnych 
rezerw walutowych, 
 

O Nadwyżka bilansu płatniczego oznacza wzrost rezerw 
walutowych, deficyt – ich spadek. 



Równowaga płatnicza c.d. 

O Rzeczywista lub pełna równowaga płatnicza ma miejsce, jeśli 
równowaga formalna istnieje w warunkach ogólnej 
równowagi makroekonomicznej – kiedy dana gospodarka 
rozwija się w tempie zbliżonym do potencjalnego, w pełni 
wykorzystuje rozporządzalne zasoby, w tym zwłaszcza zasoby 
pracy, finanse publiczne są zrównoważone, a inflacja 
znajduje się po kontrolą,  
 

O W praktyce, w wielu krajach warunki te nie są spełnione i 
chociaż formalna równowaga istnieje, to ma charakter  pozorny,  
 

O Np. duży deficyt budżetowy, finansowany sprzedażą wysoko 
oprocentowanych obligacji powoduje, że bilans płatniczy może 
być zrównoważony lub wskazywać nadwyżkę (napływ 
inwestycji) – przy tym jednak szybko będzie rósł dług publiczny  
i zadłużenie zagraniczne, tzn. 
równowaga krótkookresowa = nierównowaga w przyszłości 

 



Przywracanie równowagi płatniczej 

O Sposób przywracania równowagi płatniczej zależy 
od przyjętego reżimu polityki handlowej: 

System stałego 
kursu walutowego 

System płynnego  
kursu walutowego 



Przywracanie równowagi płatniczej  
w przypadku stałego kursu walutowego 

nadwyżka bilansu płatniczego 

O W tej sytuacji władze monetarne tego kraju kupują 
nadwyżkowe pieniądze za walutę krajową według oficjalnego 
kursu i powiększają rezerwy walutowe, 
 

O Jeśli taka sytuacja się powtarza, władze krajowe stają przed 
dylematem: czy powiększać dalej rezerwy walutowe, 
przeprowadzić rewaluację waluty (podnieść kurs stały) czy 
sięgnąć do innych instrumentów, 
 

O Rewaluacja wydaje się rozwiązaniem najbardziej naturalnym , 
jednak nie zawsze najkorzystniejszym, 

 



O Rewaluacja oznacza wzrost korzyści z wymiany 
międzynarodowej: firmy krajowe będą mniej płacić za towary 
importowane, a eksporterzy więcej otrzymają za swoje produkty, 
 

O Jeżeli władze monetarne są przekonane, że wzrost importu 
konkurencja zmobilizuje firmy krajowe do obniżania kosztów  
i zachęci do innowacji, to podejmą decyzję o rewaluacji waluty 
narodowej, 
 

O Jeśli obawiają się, że nagła zmiana kursu zachwieje 
konkurencyjnością przedsiębiorstw, mogą obniżyć stopy 
procentowe, co prowadzić będzie do zwiększenia popytu 
globalnego. 

Przywracanie równowagi płatniczej  
w przypadku stałego kursu walutowego 

nadwyżka bilansu płatniczego c.d. 



Przywracanie równowagi płatniczej  
w przypadku stałego kursu walutowego 

deficyt bilansu płatniczego 

O W dłuższej perspektywie, powtarzające się deficyty płatnicze 
zmuszą władze monetarne do dewaluacji, jeśli rezerwy osiągną 
niebezpiecznie niski poziom,  
 

O Władze monetarne mogą przywrócić równowagę płatniczą za 
pomocą restrykcyjnej polityki pieniężnej i ustalić stopy 
procentowe na takim poziomie, przy którym popyt krajowy 
będzie tak niewielki, że import spadnie, eksport wzrośnie,  
a saldo będzie odpowiednie, 
 

O Taka polityka wywołuje niekorzystne efekty: 
 

O zbyt restrykcyjna polityka pieniężna prowadzi do bezrobocia, 
bankructw i frustracji społecznej 

O wysokie stopy procentowe i stały kurs walutowy tworzą sytuację 
spekulacyjną i przyciągają kapitał krótkoterminowy. 



Przywracanie równowagi płatniczej  
w przypadku zmiennego kursu walutowego 

O Płynny kurs walutowy, z teoretycznego punktu widzenia, zwalnia 
państwo z troski o równowagę płatniczą, 

O Ze swej istoty kurs płynny jest ceną równowagi, która bilansuje 
na rynku walutowym popyt i podaż pieniądza zagranicznego, 

O Jeżeli w danym kraju pojawia się deficyt (import przewyższa 
eksport) to na rynku walutowym pojawia się niedobór walut 
obcych, 

O Niedostateczna w stosunku do popytu podaż sprawia, że ceny 
walut obcych rosną, co powoduje deprecjację waluty narodowej 

O Eksporterzy otrzymują za swoje produkty więcej pieniędzy  
w walucie narodowej, co pozwala im obniżać ceny dewizowe  
i zwiększać sprzedaż – rośnie więc eksport, 



Przywracanie równowagi płatniczej  
w przypadku zmiennego kursu walutowego c.d. 

O Towary zagraniczne w tym samym stopniu drożeją i popyt na 
nie się zmniejsza – konsumenci albo ograniczają zakupy 
danego dobra, albo zastępują go produktem krajowym (np. 
rezygnują z urlopu za granicą i spędzają go w kraju), 
 

O W rezultacie zmniejsza się lub wolniej rośnie import 
towarów i usług, co sprawia, że na rynku walutowym ustala się 
nowy poziom kursu, który zapewnia równowagę, 
 

O Reasumując należy stwierdzić, że system kursów płynnych 
gwarantuje automatyzm w przywracaniu równowagi 
płatniczej, jednak istnienie wolnego międzynarodowego rynku 
finansowego powoduje, że automatyzm ten może prowadzić do 
poważnej destabilizacji i wielkich strat w sferze realnej 
gospodarki. 

 



Źródła pochodzenia 
rezerw walutowych 

 



Źródła pochodzenia rezerw walutowych 

Napływ bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych 

Napływ kapitału 
krótkoterminowego  

i inwestycji portfelowych 

Kumulująca się nadwyżka 
eksportowa 



Przykład: 
 

O Kraj A osiąga systematycznie nadwyżkę eksportową 5 mld 
USD, przy eksporcie 40 mld USD i imporcie 35 mld USD, 
 

O Zakładamy, że eksporterzy nie inwestują za granicą i całość 
wpływów odsprzedają bankom komercyjnym, 
 

O Banki, które również nie inwestują za granicą, 35 z odkupionych 
40 mld USD sprzedają importerom, a pozostałe 5 mld USD 
sprzedają do banku centralnego w zamian za ekwiwalent  
w walucie krajowej, 
 

O Bank centralny powiększa zatem oficjalne rezerwy walutowe 
o 5 mld USD i dokonuje emisji pieniądza krajowego o wartości 
równej tej kwocie. 

Kumulująca się nadwyżka 
eksportowa 



Przykład: 
 

O Kraj B ma deficyt handlowy w wysokości 2 mld USD (eksport 38 
mld USD, import 40 mld USD), jednak każdego roku napływają 
do niego inwestycje bezpośrednie na sumę 8 mld USD, 
 

O W rezultacie na rynku walutowym tego kraju pojawia się 
nadwyżka w wysokości 6 mld USD, którą odkupuje od banków 
komercyjnych bank centralny, powiększając oficjalne rezerwy 
walutowe, 
 

O Jednocześnie następuje emisja pieniądza krajowego o wartości 
6 mld USD, 
 

O BIZ tworzą przyszłe potencjalne zobowiązania wobec zagranicy, 
ponieważ inwestorzy mają prawo do transferu zysków i wyjścia z 
inwestycji. 

Napływ bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych 



Przykład: 
 

O Kraj C ma deficyt w bilansie handlowym równy 8 mld USD 
(eksport 32 mld USD, import 40 mld USD), notuje napływ 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych na sumę 3 mld USD  
oraz napływ inwestycji portfelowych i kapitału 
krótkoterminowego w kwocie 10 mld USD, 
 

O Na rynku walutowym pojawia się zatem nadwyżka walut obcych  
w wysokości 5 mld USD, 
 

O Bank centralny odkupuje od banków komercyjnych tę nadwyżkę  
i powiększa o 5 mld USD oficjalne rezerwy walutowe, a emisja 
pieniądza daje impuls inflacyjny. 

 

 

Napływ kapitału 
krótkoterminowego  

i inwestycji portfelowych 



Przykład c.d.: 
 

O Kraj C charakteryzuje się głęboką nierównowagą w bilansie 
handlowym (25% wpływów z eksportu – 8 mld USD), 
 

O Fakt ten świadczy o małej konkurencyjności firm krajowych na 
rynku międzynarodowym, 
 

O Kraj w tym wypadku jest bardzo atrakcyjny dla inwestorów 
finansowych, o czym świadczy napływ kapitału krótkoterminowego  
i inwestycji portfelowych, 
 

O Motywem skłaniającym inwestorów finansowych do zaangażowania 
się w kraju może być jedynie kombinacja stopy procentowej i 
kursu walutowego gwarantująca znacznie większą rentowność 
inwestycji od możliwej do osiągnięcia w krajach macierzystych. 

 

 

Napływ kapitału 
krótkoterminowego  

i inwestycji portfelowych 



Międzynarodowa 
konkurencyjność 

gospodarek 
 
 



Pojęcie konkurencyjności 

O Zjawisko polegające na tym, że uczestnicy rywalizują między 
sobą w dążeniu do analogicznych celów, 
 

O Oznacza to, że działania podejmowane przez jednych dla 
osiągnięcia określonych celów utrudniają (a niekiedy nawet 
uniemożliwiają) osiągnięcie takich samych celów przez innych – 
KONKUROWANIE, 
 

O Wyróżniamy: 

O magakonkurencyjność - na poziomie grup krajów, 

O makrokonkurencyjność - na poziomie gospodarki jako całości, 

O mezokonkurencyjność (na poziomie branż, gałęzi, sektorów kraju, 

O mikrokonkurencyjność - na poziomie przedsiębiorstw, 

O mikro-mikrokonkurencyjność - na poziomie towarów usług. 

 



Pojęcie międzynarodowej 
konkurencyjności gospodarek 

O Zdolność kraju do tworzenia większego bogactwa niż 
konkurenci na rynku światowym, 
 

O Zdolność do osiągania dynamicznego wzrostu gospodarczego, 
 

O Zdolność do wytwarzania dóbr i usług, które w warunkach 
wolnego i rzetelnego handlu są akceptowane na rynku 
światowym, 
 

O Zdolność do tworzenia warunków sprzyjających  rozwojowi 
międzynarodowej konkurencyjności przemysłów danych 
narodów oraz międzynarodowej konkurencyjności firm 
działających w ramach poszczególnych krajowych przemysłów  
i branż – determinowana przez diamenty narodowej 
konkurencyjności (M. Porter) 



Diamenty narodowej konkurencyjności 
(M. Porter) 

O Warunki czynnikowe – pozycja kraju pod względem zasobności  
w zakresie czynników produkcji i infrastruktury, niezbędnych do 
konkurowania w danym przemyśle, 
 

O Warunki popytowe – popyt na rynku wewnętrznym na wyroby 
lub usługi danego przemysłu, 
 

O Powiązane i wspierające przemysły – istnienie lub brak w kraju 
przemysłów dostawczych i pokrewnych, odpowiadających 
wymaganiom międzynarodowej konkurenci, 
 

O Strategia firm, ich struktura i rywalizacja między nimi – 
warunki kształtowane przez państwo, określające, jak 
przedsiębiorstwa są tworzone, organizowane i zarządzane oraz 
wyznaczają charakter rywalizacji na rynku wewnętrznym. 



Osiągnięcia gospodarcze 

Efektywność rządu 

Efektywność biznesu 

Infrastruktura 

Czynniki konkurencyjności 



O Gospodarka narodowa – np. wielkość PKB, PKB per capita, 
dynamika PKB, poziom inwestycji, oszczędności, prognozy dot. 
Kształtowania się podstawowych wskaźników 
makroekonomicznych, 
 

O Handel międzynarodowy – np. saldo na rachunku obrotów 
bieżących, saldo w obrocie towarami i usługami, wielkość 
eksportu i importu towarów i usług, 
 

O Międzynarodowe inwestycje – np. wielkość BIZ oraz inwestycji 
portfelowych (własnych za granicą i obcych w kraju), 
 

O Zatrudnienie – poziom zatrudnienia, stopa bezrobocia 
(zatrudnienie w sektorze prywatnym i państwowym, 
 

O Ceny – np. poziom inflacji, ceny wynajmu nieruchomości, koszty 
utrzymania się w danym kraju. 

Osiągnięcia gospodarcze 



O Finanse publiczne – np. wielkość deficytu budżetowego, długu 
publicznego, jakość zarządzania finansami publicznymi, 
 

O Polityka fiskalna – np. wielkość wpływów podatkowych, 
wysokość stawek podatkowych, jakość przepisów podatkowych, 
 

O Ramy instytucjonalne – np. ocena działalności banku 
centralnego, parlamentu i wymiaru sprawiedliwości, 
 

O Ramy biznesowe – np. jakość prawa pracy, polityki  w obszarze 
konkurencji, regulacji w zakresie funkcjonowania rynków 
kapitałowych, 
 

O Edukacja – np. wielkość wydatków rządowych na edukację, 
poziom wykształcenia społeczeństwa. 

Efektywność rządu 



O Produktywność – całej gospodarki i jej poszczególnych sektorów, 
 

O Rynek pracy – np. koszty siły roboczej, kwalifikacje pracowników, 
 

O Finanse – np. jakość sektora bankowości komercyjnej, 
efektywność funkcjonowania rynków kapitałowych, 
 

O Praktyki zarządzania – np. szybkość dostosowania się przez 
firmy do zmieniających się warunków rynkowych, jakość kadry 
menadżerskiej i marketingu, 
 

O Wpływ procesów globalizacji – np. postawy społeczne względem 
globalizacji, poziom internacjonalizacji przedsiębiorstw 
krajowych, 

 

Efektywność biznesu 



O Infrastruktura podstawowa – np. struktura demograficzna, stan 
dróg, transportu lotniczego oraz kolejowego, poziom urbanizacji, 
 

O Infrastruktura technologiczna – np. wielkość inwestycji w 
sektorze telekomunikacyjnym, liczba komputerów na osobę, stan 
rozwoju Internetu i koszty dostępu do niego, 
 

O Infrastruktura naukowa – np. wielkość wydatków na badania  
i rozwój (sektor publiczny i prywatny), liczba Nagród Nobla, 
 

O Zdrowie i środowisko naturalne – np. wielkość wydatków na 
ochronę zdrowia, długość życia, stopień uzależnienia od alkoholu  
i narkotyków, stan środowiska naturalnego, 
 

O System wartości – np. stopień otwartości kultury narodowej na 
zagraniczne trendy, istnienie przejawów rasizmu. 

Infrastruktura 



Dziękuję za uwagę. 

Do zobaczenia!  
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