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Warszawa, dnia 31 marca 2023 r. 

 

Bilans płatniczy Polski 

w IV kwartale 2022 r. 

Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwar-

talnych przekazanych przez polskie podmioty uczestniczące w obrotach z zagranicą, danych staty-

styki publicznej oraz informacji uzyskanych ze źródeł administracyjnych. 

Rachunek bieżący i kapitałowy 

Łączna wartość salda rachunku bieżącego i kapitałowego w IV kwartale 2022 r. była 

ujemna i wyniosła 9,8 mld zł, a jego relacja do PKB ukształtowała się na poziomie minus 

1,1%. W porównaniu z IV kwartałem 2021 r. wskaźnik ten poprawił się o 0,9 pkt. proc. 

Wykres 1. Saldo rachunku bieżącego i kapitałowego - w mld zł 

 

Ujemne saldo rachunku bieżącego wyniosło 12,6 mld zł i w porównaniu z analogicznym 

okresem 2021 r. poprawiło się o 7,9 mld zł. Na wartość salda złożyły się ujemne salda 
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dochodów pierwotnych (27,4 mld zł), obrotów towarowych (26,8 mld zł) i dochodów 

wtórnych (1,0 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (42,6 mld zł). Relacja salda rachunku bie-

żącego do PKB wyniosła minus 1,4% i w porównaniu z rokiem poprzednim uległa popra-

wie o 1,3 pkt. proc. 

 

Obroty towarowe 

Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 403,8 mld zł i była o 22,2% wyższa w 

porównaniu z analogicznym kwartałem 2021 r. Statystyka handlu zagranicznego 

wskazuje na obniżenie się skali wzrostu cen, a także znacznie niższy wzrost wolumenu w 

porównaniu z poprzednimi kwartałami. Prawdopodobnie było to związane z wyraźnym 

osłabieniem popytu konsumpcyjnego w krajach Unii, jak i realnym spadkiem eksportu 

Niemiec. Znalazło to odzwierciedlenie w spadkach wolumenu eksportu dóbr 

konsumpcyjnych i towarów zaopatrzeniowych. Natomiast wysoki realny wzrost eksportu 

kontynuowany był w branży motoryzacyjnej.  

W omawianym okresie wartość importu towarów osiągnęła poziom 430,6 mld zł, co 

oznacza wzrost o 20,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost wartości importu 

w IV kwartale 2022 r. okazał się więc wyraźnie wolniejszy niż w poprzednich kwartałach. 

Podobnie, jak w eksporcie nastąpiło spowolnienie tendencji wzrostowej cen, jednocześnie 

niższy był także wzrost wolumenu. Realny wzrost importu skoncentrowany był w 

kategoriach obejmujących paliwa oraz środki transportu. Natomiast spadki wolumenu 

importu odnotowano w towarach zaopatrzeniowych, dobrach inwestycyjnych i towarach 

konsumpcyjnych.  

W IV kwartale 2022 r. saldo obrotów towarowych pozostawało ujemne. W omawianym 

okresie deficyt ukształtował się na poziomie 26,8 mld zł i wciąż należał do historycznie 

najwyższych. Zasadniczą zmianą w porównaniu z poprzednimi kwartałami było 

natomiast zahamowanie pogłębiania się deficytu w ujęciu r/r. Wynikało to z poprawy 

relacji cenowych (w IV kwartale 2022 r. terms of trade było neutralne) oraz zmniejszenia 

się negatywnej różnicy między realnymi dynamikami eksportu i importu. Na ogólne 

saldo obrotów towarowych nadal największy wpływ miał głęboki i powiększający się 

deficyt w paliwach. Jednocześnie powiększyła się nadwyżka w handlu środkami 

transportu, żywnością oraz dobrami konsumpcyjnymi.  

 

Międzynarodowy handel usługami 

Eksport usług świadczonych przez polskie podmioty nierezydentom wyniósł 

116,7 mld zł, a wartość zakupionych usług od nierezydentów 74,1 mld zł. W porównaniu 

z IV kwartałem 2021 r. przychody z tego tytułu były wyższe o 27,1 mld zł, tj. o 30,3%, a 

rozchody zwiększyły się o 15,9 mld zł, tj. o 27,2%. Saldo usług było dodatnie i wyniosło 
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42,6 mld zł i w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. uległo poprawie o 11,3 mld 

zł. O jego wysokości zdecydowały dodatnie salda: pozostałych usług w kwocie 19,6 mld 

zł (wzrost o 2,7 mld zł w porównaniu do IV kwartału 2021 r.), usług transportowych w 

wysokości 15,3 mld zł (zwiększenie się o 4,6 mld zł) oraz podróży zagranicznych w wyso-

kości 7,7 mld zł (wzrost o 4,1 mld zł). Do wzrostu salda podróży zagranicznych przyczy-

niło się włączenie do przychodów wydatków uchodźców z Ukrainy, natomiast nadwyżka 

w usługach transportowych wynikała głównie ze zwiększenia eksportu towarowego 

transportu samochodowego oraz pozostałych usług wspomagających transport. 

Dochody pierwotne 

W omawianym kwartale 2022 r. przychody z tytułu dochodów pierwotnych wyniosły 

25,0 mld zł i w porównaniu do analogicznego kwartału 2021 r. były wyższe o 2,7 mld zł. 

Rozchody osiągnęły kwotę 52,4 mld zł i w stosunku do tego samego kwartału 2021 r. 

wzrosły o 6,7 mld zł. Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 27,4 mld zł. 

Na jego wysokość wpłynęły ujemne salda dochodów z tytułu inwestycji (30,7 mld zł), wy-

nagrodzeń pracowników (7,3 mld zł) oraz dodatnie saldo pozostałych dochodów pierwot-

nych (10,6 mld zł). Dochody inwestorów bezpośrednich z tytułu inwestycji w Polsce w IV 

kwartale 2022 r. wyniosły 32,4 mld zł i były o 1,1 mld zł wyższe niż w analogicznym kwar-

tale 2021 r. Na dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażo-

wania kapitałowego w polskich podmiotach złożyły się dywidendy (7,8 mld zł), reinwe-

stowane zyski (19,4 mld zł) oraz naliczone odsetki od instrumentów dłużnych (5,2 mld zł).  

Dochody wtórne 

W IV kwartale 2022 r. przychody z tytułu dochodów wtórnych wyniosły 14,4 mld zł, a 

rozchody osiągnęły kwotę 15,5 mld zł. W porównaniu z IV kwartałem 2021 r. przychody 

z tytułu omawianej pozycji wzrosły o 15,7%, a rozchody zwiększyły się o 7,8%. Na saldo 

tej pozycji złożyły się: salda dochodów wtórnych sektora rządowego (transfery z Unią 

Europejską) oraz pozostałych sektorów. Saldo dochodów wtórnych pozostałych sektorów 

wyniosło 3,7 mld zł. Przychody pozostałych sektorów wyniosły 10,4 mld zł, w tym 3,1 mld 

zł stanowiły przychody z tytułu przekazów zarobków. Rozchody wyniosły 6,7 mld zł, z 

czego 1,4 mld zł to przekazy zarobków, głównie do Ukrainy. 

Transfery z Unią Europejską 

W IV kwartale 2022 r. beneficjenci transferów unijnych otrzymali 32,8 mld zł. W porów-

naniu z analogicznym kwartałem 2021 r. wartość wydatkowanych środków była wyższa 

o 1,5 mld zł.  

W dochodach pierwotnych rachunku bieżącego zarejestrowano transfery przekazane be-

neficjentom w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w wysokości 12,9 mld zł (głównie były to 

środki przeznaczone na płatności bezpośrednie). W dochodach wtórnych rachunku bie-

żącego wypłacono środki w kwocie 6,9 mld zł. Środki te zostały przekazane głównie 
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beneficjentom następujących programów: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

(2,7 mld zł), Regionalnych Programów Operacyjnych (1,3 mld zł) oraz Programu Opera-

cyjnego Infrastruktura i Środowisko (1,1 mld zł). 

Środki przeznaczone na inwestycje (rachunek kapitałowy) wypłacone beneficjentom wy-

niosły 13,0 mld zł i osiągnęły poziom porównywalny z IV kwartałem 2021 r. W analizo-

wanym kwartale 2022 r. dominowały środki przeznaczone na realizację Programu Opera-

cyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 6,1 mld zł. Dodatkowo wsparcie otrzy-

mali beneficjenci Regionalnych Programów Operacyjnych w wysokości 4,4 mld zł.  

Składka zapłacona na rzecz Unii Europejskiej w IV kwartale 2022 r. wyniosła 10,1 mld zł i 

była niższa o 1,5 mld zł niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku. W wyniku opi-

sanych zmian saldo przepływów pomiędzy Unią Europejską, a Polską wyniosło 

22,7 mld zł.  

Rachunek finansowy - aktywa netto 

W IV kwartale 2022 r. saldo rachunku finansowego było ujemne i wyniosło 1,6 mld zł, co 

oznacza spadek aktywów zagranicznych netto Polski. Wpłynął na nie wzrost inwestycji 

polskich podmiotów za granicą (odpływ kapitału) przy jednoczesnym wzroście zobowią-

zań wobec nierezydentów z tytułu ich inwestycji w Polsce (napływ kapitału).  

Inwestycje nierezydentów w Polsce – zobowiązania zagraniczne 

Na dodatnie saldo inwestycji nierezydentów w Polsce w wysokości 41,9 mld zł złożył się: 

napływ kapitału zarejestrowany w inwestycjach bezpośrednich, inwestycjach 

portfelowych i pozostałych inwestycjach. 
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Wykres 2. Inwestycje nierezydentów w Polsce – pasywa – w mld zł 

 

W IV kwartale 2022 r. saldo transakcji z tytułu inwestycji bezpośrednich było dodatnie i 

wyniosło 23,5 mld zł. Na wielkość tego salda istotnie wpłynęły reinwestycje zysków 

(19,4 mld zł) oraz napływ kapitału w formie udziałów (6,2  mld zł).  

W analizowanym kwartale 2022 r. zaobserwowano napływ kapitału zagranicznego zain-

westowanego w polskie papiery wartościowe w wysokości 15,3 mld zł. O poziomie salda 

zagranicznych inwestycji portfelowych zadecydował napływ inwestycji w dłużne papiery 

wartościowe w wysokości 17,0 mld zł oraz odpływ inwestycji z rynku papierów udziało-

wych w kwocie 1,7 mld zł. Napływ kapitału wynikał przede wszystkim z nabycia przez 

nierezydentów obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych w IV kwartale 2022 r. na rynki 

zagraniczne (12,6 mld zł). W tym samym czasie inwestorzy zagraniczni zwiększyli swoje 

zaangażowanie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez polskie banki 

(5,8 mld zł). 

Inwestycje nierezydentów w instrumenty ujęte w pozostałych inwestycjach zwiększyły 

się o 3,1 mld zł. Istotny wpływ na wartość tej pozycji miały dodatnie transakcje sektora 

bankowego oraz sektora rządowego i samorządowego a także ujemne transakcje pozosta-

łych sektorów. Zobowiązania sektora bankowego wzrosły o 6,4 mld zł, przede wszystkim 

z tytułu długoterminowych kredytów otrzymanych. Zmniejszająco na wzrost zobowiązań 

banków wpłynęło wycofanie przez nierezydentów depozytów ulokowanych w polskich 
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bankach. Zobowiązania sektora rządowego powiększyły się o 5,9 mld zł, głównie z tytułu 

wykorzystania kolejnej transzy kredytu z Komisji Europejskiej w ramach programu 

SURE. W omawianym kwartale zobowiązania pozostałych sektorów zmniejszyły się o 6,7 

mld zł głównie z tytułu pozostałych kredytów i pożyczek otrzymanych (o 4,3 mld zł) oraz 

pozostałych zobowiązań (o 2,0 mld zł). 

Inwestycje polskich podmiotów za granicą – należności zagraniczne 

Na poziom dodatniego salda inwestycji rezydentów za granicą w wysokości 40,3 mld zł 

istotnie wpłynęły dodatnie salda transakcji zarejestrowanych w ramach oficjalnych akty-

wów rezerwowych oraz inwestycji bezpośrednich i portfelowych a także ujemne saldo 

transakcji zarejestrowanych w pozostałych inwestycjach. 

Saldo transakcji po stronie należności z tytułu inwestycji bezpośrednich było dodatnie i 

wyniosło 12,4 mld zł (wzrost aktywów). Złożyło się na nie dodatnie saldo transakcji ak-

cjami i innymi formami udziałów kapitałowych (2,6 mld zł) oraz dodatnie saldo transakcji 

w instrumentach dłużnych (9,7 mld zł). 

W IV kwartale 2022 r. saldo polskich inwestycji portfelowych za granicą było dodatnie i 

wyniosło 17,4 mld zł. Polskie podmioty powiększyły portfel papierów udziałowych o 

0,5 mld zł. Fundusze inwestycyjne i osoby fizyczne zwiększyły portfel zagranicznych akcji 

(o 0,7 mld zł) natomiast fundusze ubezpieczeniowe sprzedały posiadane akcje wyemito-

wane przez nierezydentów (0,3 mld zł). W tym samym czasie rezydenci nabyli zagra-

niczne dłużne papiery wartościowe w wysokości 16,9 mld zł. Polscy inwestorzy kupujący 

zagraniczne dłużne papiery wartościowe, w omawianym okresie, to przede wszystkim 

banki (15,1 mld zł), fundusze emerytalne (1,0 mld zł) oraz osoby fizyczne (0,8 mld zł).  

Saldo pozostałych polskich inwestycji za granicą było ujemne i wyniosło 19,6 mld zł. Na 

poziom tego salda istotnie wpłynęły transakcje sektora pozostałych podmiotów finanso-

wych i niefinansowych, które zmniejszyły się o 25,8 mld zł (głównie z tytułu rachunków 

bieżących i lokat za granicą oraz udzielonych kredytów handlowych).  

Saldo transakcji związanych z pochodnymi instrumentami finansowymi było ujemne i 

wyniosło 3,7 mld zł (oznacza to napływ środków do rezydentów). Ujemne saldo było re-

zultatem zysków osiągniętych przez sektor przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu in-

strumentów towarowych, głównie opartych na zezwoleniach na emisję dwutlenku węgla. 

W IV kwartale 2022 r. w wyniku transakcji oficjalne aktywa rezerwowe zwiększyły się o 

33,8 mld zł. Były to przede wszystkim transakcje własne oraz zrealizowane na zlecenie 

klientów NBP – w szczególności Ministerstwa Finansów i Komisji Europejskiej.  
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Dodatkowe informacje o bilansie płatniczym 

Dane bilansu płatniczego za luty 2023 r. zostaną opublikowane 13 kwietnia 2023 r. 

Dane bilansu płatniczego za I kwartał 2023 r. zostaną opublikowane 30 czerwca 2023 r. 

Szeregi czasowe kwartalnego bilansu płatniczego, począwszy od danych za I kwartał 

2004 r., są dostępne na stronie internetowej NBP. 

https://static.nbp.pl/dane/bilans-platniczy/bop_q.xlsx 

Szeregi czasowe miesięcznego bilansu płatniczego, począwszy od danych za styczeń 

2004 r., są dostępne na stronie internetowej NBP. 

https://static.nbp.pl/dane/bilans-platniczy/bop_m.xlsx 

Tablice analityczne kwartalnego bilansu płatniczego, począwszy od I kwartału 2004 r., są 

dostępne na stronie internetowej NBP. 

https://static.nbp.pl/dane/bilans-platniczy/bop_q_pln.xlsx 

Szeregi czasowe miesięcznych stanów oficjalnych aktywów rezerwowych, począwszy od 

danych za styczeń 1998 r., są dostępne na stronie internetowej NBP. 

https://static.nbp.pl/dane/aktywa-rezerwowe/rez_m.xlsx 

Opis bilansu płatniczego za III kwartał 2022 r. jest dostępny na stronie internetowej NBP. 

https://nbp.pl/wp-content/uploads/2023/02/bilans_platniczy2022_3.pdf 
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Załącznik 1 

 

 

Bilans płatniczy

w mln PLN

2021

IV kw III kw IV kw Zmiana Dynamika Zmiana Dynamika

Rachunek bieżący -20 481 -29 022 -12 621 16 401 7 860

Saldo obrotów towarowych -26 561 -31 555 -26 782 4 773 -221

Eksport 330 476 380 947 403 825 22 878 106,0% 73 349 122,2%

Import 357 037 412 502 430 607 18 105 104,4% 73 570 120,6%

Saldo usług 31 332 45 043 42 628 -2 415 11 296

Przychody 89 563 113 565 116 711 3 146 102,8% 27 148 130,3%

Rozchody 58 231 68 522 74 083 5 561 108,1% 15 852 127,2%

Saldo dochodów pierwotnych -23 344 -39 131 -27 392 11 739 -4 048

Przychody 22 391 12 835 25 045 12 210 195,1% 2 654 111,9%

Rozchody 45 735 51 966 52 437 471 100,9% 6 702 114,7%

Saldo dochodów wtórnych -1 908 -3 379 -1 075 2 304 833

Przychody 12 434 12 155 14 386 2 231 118,4% 1 952 115,7%

Rozchody 14 342 15 534 15 461 -73 99,5% 1 119 107,8%

Rachunek kapitałowy 5 629 6 259 2 863 -3 396 -2 766

Przychody 21 632 8 418 14 398 5 980 171,0% -7 234 66,6%

Rozchody 16 003 2 159 11 535 9 376 534,3% -4 468 72,1%

Rachunek finansowy -16 045 -9 574 -1 597 7 977 14 448

Inwestycje bezpośrednie - aktywa 9 689 4 903 12 390 7 487 2 701

Akcje i inne formy udziałow kapitałowych 5 341 2 513 2 645 132 -2 696

Instrumenty dłużne 4 348 2 390 9 745 7 355 5 397

Inwestycje bezpośrednie - pasywa 31 038 39 417 23 454 -15 963 -7 584

Akcje i inne formy udziałow kapitałowych 18 735 23 544 25 648 2 104 6 913

Instrumenty dłużne 12 303 15 873 -2 194 -18 067 -14 497

Inwestycje portfelowe - aktywa 466 339 17 367 17 028 16 901

Udziałowe papiery wartościowe 3 333 -2 860 520 3 380 -2 813

Dłużne papiery wartościowe -2 867 3 199 16 847 13 648 19 714

Inwestycje portfelowe - pasywa -5 988 3 249 15 348 12 099 21 336

Udziałowe papiery wartościowe 1 838 -2 849 -1 679 1 170 -3 517

Dłużne papiery wartościowe -7 826 6 098 17 027 10 929 24 853

Pozostałe inwestycje - aktywa 26 749 25 620 -19 565 -45 185 -46 314

NBP 12 -20 30 50 18

Sektor rządowy 15 248 -7 485 6 413 13 898 -8 835

Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) 8 737 25 753 -253 -26 006 -8 990

Pozostałe sektory 2 752 7 372 -25 755 -33 127 -28 507

Pozostałe inwestycje - pasywa 20 819 36 030 3 105 -32 925 -17 714

NBP 3 660 10 525 -2 582 -13 107 -6 242

Sektor rządowy -1 920 7 546 5 928 -1 618 7 848

Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) 13 658 11 345 6 416 -4 929 -7 242

Pozostałe sektory 5 421 6 614 -6 657 -13 271 -12 078

Pochodne instrumenty finansowe -5 119 8 854 -3 663 -12 517 1 456

Oficjalne aktywa rezerwowe -1 961 29 406 33 781 4 375 35 742

Saldo błędów i opuszczeń -1 193 13 189 8 161 -5 028 9 354

IV kw 22 - III kw 22 IV kw 22 - IV kw 212022
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Załącznik 2 

 

Bilans płatniczy

w mln EUR

2021

IV kw III kw IV kw Zmiana Dynamika Zmiana Dynamika

Rachunek bieżący -4 433 -6 118 -2 665 3 453 1 768

Saldo obrotów towarowych -5 749 -6 651 -5 663 988 86

Eksport 71 525 80 301 85 392 5 091 106,3% 13 867 119,4%

Import 77 274 86 952 91 055 4 103 104,7% 13 781 117,8%

Saldo usług 6 781 9 495 9 016 -479 2 235

Przychody 19 385 23 939 24 680 741 103,1% 5 295 127,3%

Rozchody 12 604 14 444 15 664 1 220 108,4% 3 060 124,3%

Saldo dochodów pierwotnych -5 052 -8 249 -5 790 2 459 -738

Przychody 4 847 2 706 5 297 2 591 195,8% 450 109,3%

Rozchody 9 899 10 955 11 087 132 101,2% 1 188 112,0%

Saldo dochodów wtórnych -413 -713 -228 485 185

Przychody 2 691 2 562 3 042 480 118,7% 351 113,0%

Rozchody 3 104 3 275 3 270 -5 99,8% 166 105,3%

Rachunek kapitałowy 1 218 1 319 606 -713 -612

Przychody 4 682 1 774 3 045 1 271 171,6% -1 637 65,0%

Rozchody 3 464 455 2 439 1 984 536,0% -1 025 70,4%

Rachunek finansowy -3 465 -2 022 -336 1 686 3 129

Inwestycje bezpośrednie - aktywa 2 097 1 033 2 620 1 587 523

Akcje i inne formy udziałow kapitałowych 1 156 530 560 30 -596

Instrumenty dłużne 941 503 2 060 1 557 1 119

Inwestycje bezpośrednie - pasywa 6 716 8 309 4 960 -3 349 -1 756

Akcje i inne formy udziałow kapitałowych 4 054 4 963 5 423 460 1 369

Instrumenty dłużne 2 662 3 346 -463 -3 809 -3 125

Inwestycje portfelowe - aktywa 103 72 3 672 3 600 3 569

Udziałowe papiery wartościowe 722 -603 110 713 -612

Dłużne papiery wartościowe -619 675 3 562 2 887 4 181

Inwestycje portfelowe - pasywa -1 297 686 3 244 2 558 4 541

Udziałowe papiery wartościowe 397 -600 -356 244 -753

Dłużne papiery wartościowe -1 694 1 286 3 600 2 314 5 294

Pozostałe inwestycje - aktywa 5 791 5 400 -4 139 -9 539 -9 930

NBP 3 -4 6 10 3

Sektor rządowy 3 300 -1 578 1 356 2 934 -1 944

Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) 1 891 5 428 -54 -5 482 -1 945

Pozostałe sektory 597 1 554 -5 447 -7 001 -6 044

Pozostałe inwestycje - pasywa 4 506 7 596 655 -6 941 -3 851

NBP 792 2 219 -546 -2 765 -1 338

Sektor rządowy -415 1 591 1 253 -338 1 668

Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) 2 956 2 392 1 357 -1 035 -1 599

Pozostałe sektory 1 173 1 394 -1 409 -2 803 -2 582

Pochodne instrumenty finansowe -1 107 1 866 -774 -2 640 333

Oficjalne aktywa rezerwowe -424 6 198 7 144 946 7 568

Saldo błędów i opuszczeń -250 2 777 1 723 -1 054 1 973

IV kw 22 - III kw 22 IV kw 22 - IV kw 212022


