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RYNEK STOPY PROCENTOWEJ 

Na koniec I kw. 2015 r. spodziewamy się spadku rentowności polskich 
obligacji skarbowych w sektorze 2-letnim do 1,80%, w 5-letnim do 2,10% i 
stabilizacji w 10-letnim blisko 2,70%. Tym samym zakładamy wystromienie 
się krzywej dochodowości. Krótki koniec krzywej wzmacniać będą 
oczekiwania na obniżki stóp procentowych w Polsce, słabe dane 
makroekonomiczne w Europie i pogłębiająca się w Polsce deflacja. Na 
koniec 2015 r. prognozujemy wzrost rentowności na całej długości krzywej 
– w sektorze 2-letnim do 2,00%, 5-letnim do 2,50% i 10-letnim do 3,00%.  
 
W 2015 r. dochodowości Treasuries powinny zwiększyć się na skutek 
zapowiedzianych przez Fed podwyżek stóp procentowych. W naszej ocenie 
w sektorze 10-letnim wzrosną one do 2,90%. Przecena amerykańskich 
obligacji będzie przekładała się negatywnie na wycenę polskich aktywów 
skarbowych, ale dopiero w drugiej części roku. Z kolei w I kw. 2015 r. ten 
negatywny efekt będzie kompensowany przez luzowanie polityki pieniężnej 
w strefie euro. W efekcie naszym zdaniem rentowność niemieckich Bundów 
na koniec marca 2015 r. utrzyma się blisko 0,60%. 
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RYNEK WALUTOWY 

W 2015 r. spodziewamy się osłabienia euro wobec dolara oraz umocnienia 
złotego wobec euro. Nasze prognozy wynikają ze wskazań naszych modeli 
ekonometrycznych oraz następujących założeń dodatkowych: 
 
- w warunkach ilościowego luzowania polityki monetarnej przez EBC oraz 
oczekiwań stopniowego zacieśniania polityki monetarnej w USA (podwyżki 
stóp procentowych) dolar powinien kontynuować aprecjację wobec euro. 
 
- w przypadku złotego pozytywny wpływ ekspansji ilościowej EBC w 
pierwszej połowie roku będzie neutralizowany przez oczekiwania na 
podwyżki stóp w USA, spowolnienie gospodarcze w Chinach, niepewne 
perspektywy gospodarcze Rosji i Ukrainy oraz oczekiwania na dalsze 
obniżki stóp w Polsce. Efektem tego będzie stabilizacja lub umiarkowana 
deprecjacja złotego. W drugiej połowie roku koniec deflacji w Polsce oraz 
przyśpieszenie wzrostu gospodarczego wraz z uspokojeniem sytuacji na 
globalnych rynkach finansowych po pierwszej podwyżce stóp w USA 
powinno stworzyć dogodny grunt do aprecjacji złotego dodatkowo 
wspieranej przez rozszerzoną ekspansję ilościową EBC. 
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RYNEK AKCJI 

W 2015 r. rynki finansowe pozostaną pod silnym wpływem banków 
centralnych. Fed prawdopodobnie zdecyduje się na lekką korektę w górę 
stóp procentowych, podczas gdy większość innych banków centralnych, w 
tym EBC i Bank Japonii będzie łagodziła politykę z powodu słabego wzrostu, 
obaw o deflację i nieoficjalnego celu osłabienia lokalnych walut. 
 
Prognozujemy wzrost WIG do poziomu 58 tys. pkt. w całym roku i 54 tys. 
pkt na koniec I kw. Polskim akcjom sprzyjać będzie perspektywa solidnego 
wzrostu gospodarczego w najbliższych latach i niskie stopy procentowe, 
które mogą zostać jeszcze obniżone. Ryzyka dla tego scenariusza mają 
głównie charakter zewnętrzny (stagnacja w Eurolandzie, eskalacja konfliktu 
na Wschodzie, twarde lądowanie w Chinach). 
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RYNEK STOPY PROCENTOWEJ 

Nasze modele sygnalizują na koniec I kwartału 2015 r. spadek rentowności 
obligacji skarbowych w sektorze 2-letnim do 1,80%, w 5-letnim do 2,10%, 
natomiast w 10-letnim do 2,70%. Tym samym na początku roku zakładamy 
lekkie wystromienie się krzywej dochodowości.  

 
Na koniec IV kw. 2015 r. oczekujemy wzrostu rentowności na całej długości 
krzywej. Według naszych prognoz dochodowość papierów skarbowych w 
sektorze 2 lat wzrośnie do 2,00%, 5 lat do 2,50%, a 10 lat do 3,00%. W 
efekcie spodziewamy się wyraźnego wystromienia krzywej dochodowości.  

 
W bazowym scenariuszu zakładamy, że rynek będzie wyceniał obniżki stóp 
procentowych NBP w łącznej skali 50 pb, a szczególnie silna wiara w taki 
scenariusz będzie widoczna w I półroczu 2015 r.  

 
Na początku 2015 r. wsparciem dla rynku będzie pogłębiająca się w Polsce 
deflacja, która może utrzymać się nawet do września. Dodatkowo 
pozytywnie na wyceny obligacji skarbowych wpływać będzie ryzyko 
spowolnienia wzrostu gospodarczego w strefie euro, a w ślad za nim 
dalszego poluzowania polityki pieniężnej przez EBC. Zakładamy, że bank 
centralny będzie zmuszony do wdrożenia kolejnych niestandardowych 
programów wsparcia, w tym QE, w I połowie 2015 r.  

 
Z kolei pod koniec 2015 r. w naszej ocenie większe znaczenie dla 
globalnego rynku stopy procentowej będzie miał proces zaostrzenia polityki 
pieniężnej w Stanach Zjednoczonych. Spodziewamy się, że będzie on 
determinować wzrosty rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. 
Wzrosty w Europie będą hamowane przez wspomniane wsparcie ze strony 
EBC. Zakładamy, że globalny przepływ kapitału w kierunku aktywów 
amerykańskich będzie osłabiał wyceny polskich obligacji. Dodatkowo w 
kraju w II połowie 2015 r. powinna zakończyć się deflacja, a RPP zacznie 
zastanawiać się nad perspektywą podwyżek stóp procentowych.  

 
Oczekujemy, że rentowności amerykańskich Treasuries po okresie 
względnej konsolidacji, w II połowie 2015 r. wzrosną w sektorze 2-letnim do 
0,90% i 10-letnim do 2,90%. Głównym powodem przeceny papierów 
skarbowych będą oczekiwane podwyżki stóp procentowych. W przypadku 
strefy euro w I połowie 2015 r. rynek stopy procentowej będzie 
wzmacniany przez kontynuację luzowania polityki pieniężnej przez EBC. 
Dlatego w tym okresie zakładamy utrzymanie się wysokich wycen Bundów 
na poziomie 0,0% w sektorze 2-letnim i 0,7% w 10-letnim. Ograniczone 
wzrosty rentowności możliwe będą dopiero w II połowie roku. 
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Słabsze dane 
makroekonomiczne 
zachęcały członków EBC do 
zapowiedzi dalszej ekspansji 
monetarnej. 

Rok 2014 pod znakiem spadających rentowności. 

W Polsce IV kw. 2014 przyniósł zmniejszenie stóp procentowych o 50 pb., które 
miało miejsce na spotkaniu RPP w październiku. Wraz z redukcją stopy 
referencyjnej oraz stopy redyskonta weksli o 50 pb., doszło do zmniejszenia 
stopy lombardowej o 100 pb. Decyzja o niesymetrycznej obniżce stóp była 
podyktowana przez chęć zmniejszenia spreadu między stopami NBP. Drugim 
argumentem za redukcją stóp była chęć obniżenia kosztów kredytu dla 
gospodarstw domowych, którego maksymalne nominalne oprocentowanie jest 
ustawowo określone, jako czterokrotność stopy lombardowej. 

Łączna skala redukcji stóp w IV kw. odbiegła od oczekiwań rynku, który po 
wzrostach na początku kwartału, w końcu października dyskontował, że RPP do 
końca roku obniży stopę referencyjną do 1,65% - tj. zakładał 25 punktową 
obniżkę ze 100% prawdopodobieństwem, zaś kolejne 25 pb. z 
prawdopodobieństwem 40%. Znalazło to odzwierciedlenie we wzroście stawek 
FRA1X2 z 1,75% w końcu października do 2,11% w pierwszej dekadzie grudnia. 
RPP podejmując decyzje, w listopadzie i grudniu, o pozostawieniu stóp na nie 
zmienionym poziomie twierdziła, że obecnie ważniejszym czynnikiem dla 
podejmowania kolejnych decyzji jest perspektywa zachowania gospodarki 
realnej, niż utrzymująca się deflacja. W reakcji na te deklaracje, poprawiające 
się wskaźniki wyprzedzające (PMI, dane koniunkturalne GUS) oraz lepsze niż 
spodziewano się odczyty PKB za III kw. inwestorzy skorygowali swoje 
oczekiwania co do skali obniżek stóp w 2015 roku. Przejawiło się to we 
wzroście stawek FRA 3X6-9X12 z 1,52%-1,58% na początku listopada do 
1,92%-1,98% w pierwszej dekadzie grudnia, co jest ekwiwalentem dla 
przesunięcia się oczekiwań, co do poziomu stopy referencyjnej z 1,25% (z 
prawdopodobieństwem 80%) do 1,75%. 

Na rynku gotówkowym mieliśmy do czynienia z mniejszą zmiennością stawek. 
Podobnie jak w przypadku stawek FRA, stopy WIBOR rosły począwszy od 
pierwszej dekady listopada. Przesunięcie w górę między początkiem listopada, a 
pierwszą dekadą grudnia wyniosło około 10 pb. na całej długości krzywej rynku 
pieniężnego. Przełożyło się to na wzrost stawek WIBOR w segmencie 3MD-
12MD do poziomu 2,04%-2,05%, zaś w segmencie OND-1MD do poziomu 
2,08%-2,10%, co oznaczało powrót do dodatnich marż ponad stopę NBP i było 
zgodne z naszymi prognozami z końca III kw. 

Przez cały IV kw. EBC nie zmienił stopnia restrykcyjności polityki pieniężnej. W 
ciągu kwartału rejestrowaliśmy napływ słabych danych z Eurostrefy (za 
wyjątkiem postępującego odbicia we wskaźnikach Ifo, ZEW i poprawy części 
wskaźników PMI w końcu grudnia) oraz liczne sugestie ze strony członków EBC, 
że bank centralny rozważa użycie kolejnych niestandardowych narzędzi polityki 
pieniężnej. Mimo to stawki Euribor pozostawały względnie stabilne (jedynie 
stawki 1M nieznacznie  o 1 pb.)  wzrosły, zaś 1Y nieznacznie (0,5 pb.) spadły. 
Stawka Euribor 3M w drugiej połowie grudnia znalazła się nieco powyżej 
prognozowanych przez nas poziomów (0,05%) i wyniosła 0,08%. Na takie 
zachowanie stawek Euribor nie miały większego wpływu informacje na temat 
spadającej sumy bilansowej EBC oraz szybszych niż spodziewano się spłat 
LTRO. 

W Stanach Zjednoczonych Fed na październikowym spotkaniu, zgodnie z 
wcześniejszymi zapowiedziami, doprowadził do zamknięcia programu skupu 
obligacji skarbowych i ABS-ów (QE3). W przypadku rynku pieniężnego decyzje 
te nie miały większego wpływu na stawki. Jednak początek grudnia przyniósł 
wzrosty stawek money market, co było pochodną zaskakująco dobrych danych 
wyprzedzających koniunktury ISM oraz danych Non Farm Payrolls. Łącznie 
przełożyło się to na wzrost stawek rynku pieniężnego między 1-2 pb. na krótkim 



KWARTALNIK RYNKOWY  
Rynek Stopy Procentowej 

 

18 grudnia 2014 
 

Strona 5/53 

 „Normalizacja” polityki Fed 
motorem zachowań 
krótkiego końca i środka  
krzywej amerykańskiej. 

Strach przed deflacją na 
starym kontynencie 
zdeterminował spadki 
rentowności w Europie do 
historycznych minimów.  

końcu krzywej, a 4 pb. na długim końcu, lokując stawkę Libor 3M na poziomie 
0,24535% tj. minimalnie niższym niż prognozowane przez nas (0,25%)  
 
Tabela 1 Zmiany notowań na rynku pieniężnym (%, stan na koniec okresu) 

  Średnia: 2003-08 4q13 2q14 3q14 4q14 1q15P 2q15P 4q15P 

POLONIA (śr. w kwartale) - 2,41 2,48 2,47 1,86 1,70 1,70 1,70 

Stopa referencyjna NBP* 5,15 2,50 2,50 2,50 2,00 1,75 1,75 1,75 

WIBOR3M 5,42 2,68 2,68 2,28 2,06 1,80 1,85 1,85 

LIBOR3M USD 3,30 0,24 0,23 0,24 0,25 0,25 0,30 1,05 

LIBOR3M EUR 3,14 0,28 0,18 0,06 0,06 0,10 0,10 0,10 
*prognoza stopy referencyjnej NBP  – Departament Analiz Ekonomicznych PKO Banku Polskiego; 
Źródło: PKO Bank Polski, Thomson Reuters (18.12.2014) 
 

Obawy o skutki spowolnienia w Europie i w Chinach zdominowały sytuację na 
długim końcu amerykańskiej krzywej. Rentowność US10Y spadała przez cały IV 
kw., pomimo, że dane wyprzedzające koniunktury z USA oraz dane o nastrojach 
konsumentów poprawiały się. Krótki koniec krzywej i jej środek były poddane 
oczekiwaniom na tzw. „normalizację” polityki Fed. Spodziewane od jakiegoś 
czasu wysłanie przez Fed sygnału przybliżenia momentu wzrostu stóp 
procentowych prowadziło do wzrostu rentowności na krótkim końcu krzywej 
oraz, po spadkach w początku kwartału, odwróciło trend w środku krzywej. 
Proces stopniowego spłaszczania krzywej amerykańskiej doprowadził 
rentowności papierów 10Y do poziomu 2,15% (45 punkty bazowe niższego niż 
prognozowaliśmy). 
 
W głównych gospodarkach Europy Zachodniej w IV kw. krzywe dochodowości 
obniżały się w segmencie 5Y-10Y, podczas gdy w segmencie 2Y stabilizowały 
się (DE), lub nieznacznie rosły (FR, IT). Wpływ na to miała realizacja przez EBC 
programu stealth QE, czyli zakupy ABS i jednoczesne zarządzania 
oczekiwaniami inwestorów poprzez komunikaty sugerujące rychłe 
uruchomienie programu skupu skarbówek. Efektem tego był spadek 
rentowności niemieckich, włoskich, francuskich i hiszpańskich papierów 10Y do 
historycznie najniższych poziomów. W drugiej połowie grudnia oznaczało to w 
przypadku długu niemieckiego zejście kosztu zadłużania się na 10 lat do 0,59% 
(37 pb. powyżej naszych prognoz z początku kwartału) i wzrost spreadu 
US10Y/DE10Y do poziomu 159 pb. 
 
Tabela 2 Zmiany notowań na rynkach bazowych (%, stan na koniec okresu) 

 
Średnia: 2003-08 4q13 2q14 3q14 4q14 1q15P 2q15P 4q15P 

Schatz 2Y 3,54 0,22 0,03 -0,08 -0,09 0,00 0,00 0,10 

Bund 5Y 3,84 0,84 0,35 0,15 0,05 0,05 0,05 0,25 

Bund 10Y 4,27 1,85 1,25 0,94 0,58 0,60 0,70 1,00 

US Treasury 2Y 3,16 0,35 0,46 0,56 0,61 0,70 0,75 0,90 

US Treasury 5Y 3,72 1,59 1,64 1,77 1,61 1,70 1,80 2,00 

US Treasury 10Y 4,58 2,89 2,53 2,49 2,15 2,30 2,50 2,90 

CDS GER 10Y (pb) - 25 20 20 17 - - - 
Źródło: PKO Bank Polski, Thomson Reuters (18.12.2014) 

 
Początek IV kw. przyniósł kontynuację spadków rentowności krajowego długu 
oraz stawek IRS w PLN. Proces ten został zatrzymany przez, zaskakującą rynki, 
decyzję RPP z początku listopada o wstrzymaniu się z obniżkami stóp 
procentowych. W efekcie rentowności 2Y benchmarku, po osiągnięciu 
minimum na poziomie 1,70% w końcu kwartału znalazły się w okolicach 1,90%. 
Nieco inaczej zachowywały się papiery 5Y, których rentowność osiągnęła 
minimum na poziomie 1,98% pod koniec listopada, by w końcu kwartału 
wylądować powyżej 2,25%. Papiery 10Y, podobnie jak papiery 5Y osiągnęły 
minimum rentowności w końcu listopada (na poziomie 2,40%), po czym 
przesunęły się w okolice 2,65% (nasza prognoza zakładała ich wzrost do 
2,90%). Zmiany te były konsekwencją publikacji zaskakująco dobrych danych o 
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Kontrakty CDS 5Y dla Polski 
wyraźnie wzrosły w związku 
z kryzysem w Rosji.  

Hossa na rynku krajowego 
długu została zatrzymana 
przez obawy o spowolnienie 
w Europie i Chinach oraz 
rozwój kryzysu w Rosji. 

PKB za III kw. oraz wzrostu ryzyka kredytowego. Inwestorzy na rynku długu 
zdawali się ignorować spadki cen ropy naftowej, ich potencjalnie silny 
prodeflacyjny wpływ i związane z tym ryzyko dalszych obniżek stóp 
procentowych.  
 
Zaskakująca dla rynków decyzja o wstrzymaniu się z obniżkami stóp w 
listopadzie, po zapowiedzi ich głębokiego cięcia w III kw. wraz z gwałtownie 
spadającymi cenami ropy przełożyła się na wyceny kontraktów FRA. W 
początku listopada inwestorzy zaczęli szybko wycofywać się z dyskontowania 
obniżek stóp procentowych. W przypadku segmentu 6X9-9X12 oznaczało to 
przesunięcie krzywej z 1,53% w końcu października do 1,87% na początku 
grudnia, co było reakcją na dwie kolejne decyzje RPP o wstrzymaniu się z 
obniżkami stóp. W kolejnych dniach stawki zjechały o 15 pb. podążając za 
spadającymi cenami ropy i w reakcji na niski (-0,6% r/r) odczyt inflacji w 
Polsce w listopadzie. 
 
Podobnie jak miało to miejsce na rynku złotowego długu, początek kwartału, 
oznaczał poprawę wycen CDS, zaś koniec ich nieznaczne pogorszenie. 
Kwotowanie CDS dla 5Y USD przesunęło się z 70 pkt. w początku października 
do nieco poniżej 60 pkt. w końcówce listopada, by w połowie grudnia 
wylądować na poziomie 65-67 pkt. Była to pochodna zmian wycen ryzyka 
kredytowego w krajach Eurostrefy, które najpierw pozytywnie zareagowały na 
spekulacje na temat uruchomienia klasycznego QE przez EBC, by negatywnie 
zareagować na słabe dane z Chin oraz z europejskiego przemysłu. W przypadku 
Polski skala zmian była jednak nieporównanie mniejsza niż w przypadku krajów 
południa Europy. W tym czasie spready ASW obligacji w PLN pozostawały 
względnie stabilne, blisko +20 pkt. dla papierów 10Y, +15 pkt. dla 5Y o -5 
pkt.2Y. Istotnie większe zmiany można było zauważyć w przypadku spreadu 
polskich obligacji 10Y ponad obligacje niemieckie. Tutaj obserwowaliśmy silne 
spadki w pierwszych dniach października (z 210 do 170 pkt.), napędzane przez 
oczekiwania na uruchomienie klasycznego QE przez EBC. W pierwszej połowie 
grudnia trend odwrócił się i w końcu kwartału byliśmy świadkami powrotu 
spreadu w okolice 210 pb., co było związane z obawami o perspektywy wzrostu 
gospodarczego w Europie i strachem przed negatywnym wpływem deflacji na 
niektóre kraje Europy. Dodatkowo negatywnie na wycenę polskich obligacji 
zadziałały pogłębiające się niepokoje związane z rozwojem kryzysu 
gospodarczego w Rosji. 
 
 
Tabela 3 Zmiany notowań na rynku papierów skarbowych i instrumentów 
pochodnych (%, stan na koniec okresu) 

  Średnia: 2003-08 4q13 2q14 3q14 4q14 1q15P 2q15P 4q15P 

OS 1Y 5,45 2,66 2,36 1,97 1,78 1,75 1,75 1,90 

OS 2Y 5,58 2,97 2,48 1,97 1,83 1,80 1,80 2,00 

OS 5Y 5,78 3,52 3,01 2,38 2,16 2,10 2,10 2,50 

OS 10Y 5,80 4,32 3,42 2,99 2,56 2,70 2,70 3,00 

TBSP.Index (pkt) - 1503 1573 1614 1642 - - - 

ASW 10Y (pb) 12 20 6 12 22 15 10 10 

CDS 5Y PL (pb) - 80 56 65 72 50 50 50 
Źródło: PKO Bank Polski, Thomson Reuters (18.12.2014) 
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Rynek będzie wyceniał dwie 
obniżki stóp procentowych o 
łącznie 50 pb. 

Argumentem „za” obniżką 
stóp procentowych będzie 
wydłużający się okres 
deflacji.  

Rynek zdyskontuje obniżki stóp o 50 pb. 

Przy wycenie obligacji zakładamy w bazowym scenariuszu, że rynek będzie 
dyskontował obniżkę stopy referencyjnej NBP o 50 pb (do 1,50%). Przyjmujemy 
założenie, że RPP poluzuje politykę pieniężną: w I kw., chociaż dostrzegamy 
ryzyko przesunięcia decyzji na II kw. przyszłego roku. Do takich wniosków 
dochodzimy analizując otoczenie rynkowe1 i modele ekonometryczne.  
 
Tabela 4 Nasze założenia w odniesieniu do stopy referencyjnej NBP przyjęte 
przy konstrukcji prognoz dla rynku stopy procentowej (%) 

Stopa referencyjna NBP 1q13 2q14 4q14 1q14 2q15 4q15 2q16 4q16 

Scenariusz bazowy 2,50 2,50 2,00 1,50 1,50 1,50 1,75 2,25 

Scenariusz alternatywny I 2,50 2,50 2,00 2,00 2,00 2,25 2,75 3,00 

Scenariusz alternatywny II 2,50 2,50 2,00 1,50 1,25 1,25 1,25 2,00 

Bieżąca wycena rynkowa 2,50 2,50 2,00 1,75 1,50 1,50 1,75 2,00 

* wybraliśmy scenariusze, które rynek może dyskontować.  

Źródło: Thomson Reuters, PKO Bank Polski  

Wykres 1 Reguła Taylora sugeruje obniżki stopy referencyjnej 
NBP w 2015 r. (%)  

Wykres 2 Nasz model sygnalizuje potencjał dla dalszego 
spadku stóp procentowych NBP, w skali nieco większej niż 
reguła Taylora (%) 

  

 

 

*Regułę Taylora opieramy na: PKB, PKB* obliczonym filtrem Hodricka-Prescotta, 

inflacji bazowej bez uwzględnienia cen energii i żywności, a także przy założeniu 

realnej naturalnej stopy wynoszącej 2,0%. 

Współczynnik determinacji R2=64,3% 

Źródło: PKO Bank Polski 

 

*Nasz model regresji oparty został na następujących zmiennych objaśniających: PKB, 
CPI i BAEL. 

Współczynnik determinacji R2=63,1% 

Źródło: PKO Bank Polski 
 

 
W I połowie 2015 r. dostrzegamy szereg argumentów przemawiających za 
spadkiem stóp procentowych. Jednym z głównych będzie deflacja. Przy 
założeniu względnej stabilizacji cen surowców energetycznych (ostatnie zmiany 
cen na rynkach globalnych będą jeszcze z opóźnieniem wywierać presję 
dezinflacyjną) i braku presji na wzrost cen surowców rolnych (na świecie nie 
widać powodów, aby ceny miały rosnąć, a popyt na polskie produkty rolne 
ograniczać będzie niepewna sytuacja na Wschodzie) inflacja pozostanie ujemna 
do końca I kw. 2015 r. w przedziale do -1,0% do -0,5% w ujęciu rocznym. 
Chociaż w kolejnych miesiącach deflacja będzie płytsza, to jednak po raz 
pierwszy dodatni roczny wskaźnik CPI zobaczymy najprawdopodobniej dopiero 
we wrześniu. Na koniec przyszłego roku spodziewamy się, że inflacja wzrośnie 
nieznacznie powyżej zera, co jednak będzie głównie powodowane efektami 
statystycznymi. Jednocześnie przy scenariuszu braku presji inflacyjnej 
zakładamy, że roczny wskaźnik inflacji bazowej po wyłączeniu cen żywności i 
energii będzie utrzymywać się na początku przyszłego roku blisko zera, a także 
rosnąć w bardzo powolnym tempie w kolejnych kwartałach.  

                                                                    
1 Raport specjalny – Rynek będzie dyskontował dalsze redukcje stóp w Polsce. 
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Działania EBC będą tworzyć 
presję na luzowanie polityki 
pieniężnej w Polsce.  

W dalszym ciągu część 
członków RPP opowiada się 
za obniżkami stóp 
procentowych.  

Kolejnym czynnikiem tworzącym presję w kierunku luzowania polityki 
pieniężnej w Polsce będzie niepewna sytuacja w strefie euro. Biorąc pod uwagę 
oczekiwania rynkowe, wskaźniki wyprzedzające, a także brak wyraźniejszych 
sygnałów poprawy spodziewamy się lekkiego spowolnienia tempa wzrostu 
gospodarczego w ujęciu rocznym w IV kw. i następnie w I połowie 2015 r. 
Istnieje ryzyko, że pogorszenie koniunktury przełoży się też negatywnie na 
dynamikę r/r wzrostu gospodarczego w Polsce, nasilając spekulacje na obniżki 
stóp procentowych przez RPP. Dodatkowo, pod wpływem słabnącej dynamiki 
wzrostowej będzie rosła presja na EBC, aby ten zdecydował się na wdrożenie 
programu skupu aktywów skarbowych (programu podobnego do 
amerykańskiego QE). Do takiego ruchu, poza słabszymi danymi 
makroekonomicznymi w Europie, zachęcać będzie również fakt, że 
dotychczasowe działania podejmowane przez bank centralny nie przyniosły 
oczekiwanych rezultatów. M. Draghi podczas konferencji prasowych 
podtrzymywał zdanie, że EBC zamierza zwiększyć sumę bilansową o około 1 bln 
EUR, niemniej według naszych szacunków pod koniec lutego dojdzie do spadku 
wartości bilansu o około 150 mld EUR (w styczniu-lutym nastąpi spłata 
pożyczek LTRO 3Y). Za luzowaniem ilościowym przemawiać będzie też 
oczekiwany przez nas dalszy spadek inflacji w strefie euro w pobliże zera (m.in. 
pod wpływem spadków cen surowców energetycznych), tym bardziej, że 
grudniowa projekcja inflacyjna EBC nie uwzględniała ostatnich zmian cen na 
rynkach towarowych.  
 
Bardzo prawdopodobna ekspansja monetarna EBC w I półroczu 2015 r. będzie 
umacniała złotego. W naszej ocenie potencjalny spadek kursu EUR/PLN poniżej 
4,10 generowałby dodatkową presję na dalsze redukcje stóp procentowych w 
Polsce. W kontekście polskiej polityki pieniężnej istotne jest to, że w strefie euro 
posiedzenia decyzyjne EBC odbędą się 22 stycznia, a następnie 5 marca, w 
obydwu przypadkach dzień po posiedzeniu NBP. Oznacza to, że jeśli w strefie 
euro QE nie zostanie wprowadzone w styczniu, a dopiero w marcu, to 
ewentualna reakcja ze strony RPP możliwa byłaby dopiero na początku 
kwietnia.  
 
Ryzyka zewnętrzne związane ze strefą euro dostrzega również RPP. W tym 
kontekście zwraca uwagę modyfikacja treści komentarza RPP, a także 
wypowiedzi poszczególnych członków. Rada wyraźnie daje do zrozumienia, że 
potencjalnych zagrożeń spodziewa się bardziej ze strony czynników 
zewnętrznych aniżeli krajowych.  
 
Wysokie prawdopodobieństwo obniżek stóp wynika też z rozkładu głosów w 
Radzie. W naszej ocenie czterech członków RPP poprze wniosek o obniżenie 
stóp procentowych w styczniu (M. Belka, A. Bratkowski, J. Osiatyński i A. 
Zielińska-Głębocka). Z opublikowanych minutes oraz z ostatnich wypowiedzi 
wynika, że akceptują redukcję stopy referencyjnej o przynajmniej 50 pb. E. 
Chojna-Duch sygnalizuje wysokie prawdopodobieństwo poluzowania polityki 
pieniężnej. W tym przypadku jednak istotne będą napływające dane 
makroekonomiczne. Nasze szacunki, ale także konsensus wskazują, że w 
najbliższych miesiącach roczna dynamika produkcji przemysłowej będzie 
utrzymywała się na niskim poziomie, dając poza ujemną inflacją, argument za 
dalszym dostosowaniem w polityce pieniężnej. Pozostałych pięciu członków 
RPP konsekwentnie opowiada się za pozostawieniem stóp bez zmian.  
 
Dostrzegamy jednak istotne ryzyko dla naszego scenariusza związane z 
nastawieniem RPP i napływem danych makroekonomicznych. Należy pamiętać, 
że dla części członków Rady dynamika PKB i ryzyko z tym związane, stały się w 
praktyce głównym wskaźnikiem determinującym przyszłe decyzje. Naszym 
zdaniem tempo wzrostu utrzyma się blisko 3,0% w ujęciu rocznym, co w 
konsekwencji może uniemożliwiać dalszą redukcję stóp. To stanowisko części 
członków Rady zostało wzmocnione od listopadowego posiedzenia Rady, po 
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Nasze modele 
ekonometryczne sugerują 
spadek stopy referencyjnej 
w Polsce o dalsze 50 pb. 

W Polsce wciąż utrzymują 
się bardzo wysokie realne 
stopy procentowe.  

tym jak z krajowej gospodarki napłynęło kilka pozytywnych informacji 
(szczególnie podkreślana przez prezesa NBP publikacja PKB za III kw.), które 
zmniejszają ryzyko spowolnienia gospodarczego w Polsce. Tym samym 
wzmacniały ocenę sytuacji wyrażaną przez członków RPP, którzy w listopadzie 
wnioskowali za utrzymaniem stóp procentowych bez zmian.  
 
Podobne wnioski sugerują inne modele ekonometryczne. Biorąc pod uwagę 
wcześniej wspomniane założenia makroekonomiczne otrzymujemy w 
najbliższych miesiącach w przypadku reguły Taylora spadek stopy 
referencyjnej NBP o kolejne 50 pb w najbliższych kwartałach. Wśród 
czynników, które wywierać będą presję na dalsze łagodzenie polityki pieniężnej 
będzie coraz silniejsza presja deflacyjna. Z kolei wykorzystując nasz własny 
model, rozbudowany dodatkowo o wskaźnik odzwierciedlający sytuację na 
rynku pracy (w oparciu o stopę bezrobocia BAEL), poluzowanie powinno być 
nieco głębsze i sięgać 50-75 pb. W nieco dłuższej perspektywie (końca 2015 r.) 
modele sygnalizują ryzyko wzrostu stóp procentowych. 
 
Kolejnym argumentem za spadkiem stóp procentowych NBP jest wysoki 
poziom realnych stóp procentowych, które ex post kształtują się na poziomie 
bliskim 2,5 pkt. proc. Nawet, jeśli założymy, że roczny wskaźnik CPI nieco 
wzrośnie w 2015 r. w okolice dolnego ograniczenia celu inflacyjnego, to realna 
stopa NBP ukształtuje się blisko 1,0-1,5 pkt. proc., co w obliczu bieżących 
trendów makroekonomicznych może być uznane za poziom bezpieczny.  
 
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, w scenariuszach alternatywnych 
zakładamy, że 1) stopa referencyjna NBP nie spadnie już w tym roku, a w IV 
kw. 2015 r. dojdzie do podwyżki o 25 pb do 2,25% (dodatkowo w 2016 r. do 
3,00%), 2) stopa referencyjna NBP spadnie w najbliższych dwóch kwartałach o 
75 pb i na takim poziomie utrzyma się cały rok. Spodziewamy się, że 
przynamniej na początku roku rynek będzie przywiązywał większą uwagę do 
scenariuszy zakładających luzowanie polityki pieniężnej.  
 
Wykres 3 Oczekiwane zmiany stóp procentowych w 
perspektywie 2 lat  

Wykres 4 Oczekiwane zmiany stóp procentowych w 
perspektywie 10 lat 

 

 

 
Źródło: Thomson Reuters  Źródło: Thomson Reuters 

 
Do wyceny obligacji skarbowych zbudowaliśmy model oparty na regresji 
wielorakiej. Zmiennymi objaśniającymi są w nim: inflacja, kurs walutowy, 
krótkoterminowe stopy procentowe oraz rentowności niemieckich obligacji 
skarbowych. Współczynnik determinacji w zależności od sektora wynosił w 
granicach 82,53%-96,39%. Wspomniane założenia przyjęliśmy jako podstawę 
do naszego modelu wyceny obligacji.  
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MODEL DLA POLSKICH OBLIGACJI 1-ROCZNYCH 
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Wykres 5 Model sygnalizuje ryzyko spadku rentowności polskich 1-rocznych 
obligacji skarbowych w najbliższych miesiącach(dane na wykresie odnoszą się do 
wartości średnich w miesiącu, w %) 

 
Źródło: PKO Bank Polski 
 

Wykres 6 Odchylenie od rynku wskazań naszego modelu dla 
obligacji 1-rocznej (pkt. proc.)  

Wykres 7 WIBOR6M jest bardzo silnie skorelowany ze 
zmianami rentowności OS (%) 

 

 

 
Źródło: PKO Bank Polski  Źródło: Bloomberg, Thomson Reuters 
 

 

Wskaźnik Parametr Błąd standardowy Prawdopodobieństwo

Stała -1,32174 0,3559 0,0006

CPI 0,06214 0,0179 0,0000

EUR/PLN 0,23165 0,0788 0,0037

WIBOR6M 0,813 0,0239 0,0000

BUND 10Y 0,31253 0,0318 0,0000

Adjusted R
2

96,39%

Liczba stopni swobody 148
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

mar-02 maj-04 lip-06 wrz-08 lis-10 sty-13 mar-15

OS 1y Model: 1y

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

gru-04 gru-06 gru-08 gru-10 gru-12 gru-14

1

2

3

4

5

6

7

8

cze 03 maj 05 kwi 07 mar 09 lut 11 sty 13 gru 14

OS 1y OS 2Y OS 5Y
OS 10Y WIBOR6M



KWARTALNIK RYNKOWY  
Rynek Stopy Procentowej 

 

18 grudnia 2014 
 

Strona 11/53 

MODEL DLA POLSKICH OBLIGACJI 2-LETNICH  
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Wykres 8 Model sygnalizuje ryzyko lekkiego spadku rentowności polskich 2-letnich 
obligacji skarbowych w najbliższych miesiącach (dane na wykresie odnoszą się do 
wartości średnich w miesiącu, w %) 

 
Źródło: PKO Bank Polski 
 

Wykres 9 Odchylenie od rynku wskazań naszego modelu dla 
obligacji 2-letniej (pkt. proc.)  

Wykres 10 Korelacja pomiędzy zmianami indeksu CPI a 
rentownościami OS (%) 

 

 

 
Źródło: PKO Bank Polski  Źródło: Thomson Reuters 
 

Wskaźnik Parametr Błąd standardowy Prawdopodobieństwo

Stała -2,31115 0,4060 0,0000

CPI 0,17261 0,0205 0,0000

EUR/PLN 0,59935 0,0899 0,0000

WIBOR6M 0,60989 0,0273 0,0000

BUND 10Y 0,46386 0,0363 0,0000

Adjusted R
2

94,51%

Liczba stopni swobody 148

SE 0,3177
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MODEL DLA POLSKICH OBLIGACJI 5-LETNICH  
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Wykres 11 Model sygnalizuje stabilizację rentowności polskich 5-letnich obligacji 
skarbowych w najbliższych miesiącach, a w dłuższej perspektywie ich wzrost (dane 
na wykresie odnoszą się do wartości średnich w miesiącu, w %) 

 
Źródło: PKO Bank Polski 
 

Wykres 12 Odchylenie od rynku wskazań naszego modelu dla 
obligacji 5-letniej (pkt. proc.)  

Wykres 13 Korelacja pomiędzy zmianami kursu EUR/PLPN a 
rentownościami OS (%) 

 

 

 
Źródło: PKO Bank Polski  Źródło: Thomson Reuters 
 

Wskaźnik Parametr Błąd standardowy Prawdopodobieństwo

Stała -2,02353 0,4936 0,0000

CPI 0,20272 0,0249 0,0000

EUR/PLN 0,77669 0,1093 0,0000

WIBOR6M 0,40029 0,0332 0,0000

BUND 10Y 0,54765 0,0441 0,0000

Adjusted R
2

89,30%
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MODEL DLA POLSKICH OBLIGACJI 10-LETNICH  
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Wykres 14 Model sygnalizuje ryzyko wzrostu rentowności polskich 10-letnich 
obligacji skarbowych w najbliższych miesiącach, a w dłuższej perspektywie ich wzrost 
(dane na wykresie odnoszą się do wartości średnich w miesiącu, w %) 

 
Źródło: PKO Bank Polski 
 

Wykres 15 Odchylenie od rynku wskazań naszego modelu dla 
obligacji 10-letniej (pkt. proc.)  

Wykres 16 Korelacja pomiędzy zmianami rentowności Bunda 
10Y a rentownościami OS (%) 

 

 

 
Źródło: PKO Bank Polski  Źródło: Thomson Reuters 
 

Wskaźnik Parametr Błąd standardowy Prawdopodobieństwo

Stała -1,22929 0,5006 0,0153

CPI 0,2421 0,0252 0,0000

EUR/PLN 0,88426 0,1109 0,0000

WIBOR6M 0,23158 0,0336 0,0000

BUND 10Y 0,46406 0,0448 0,0000

Adjusted R
2

82,53%
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ZMIANA KSZTAŁTU KRZYWEJ WG NASZEGO MODELU  
 
Wykres 17 Według wskazań naszych modeli krzywa dochodowości dla obligacji 
skarbowych na krótkim końcu ma potencjał do dalszego spadku (%)  

 
Źródło: PKO Bank Polski 
 

Wykres 18 Nasze modele sygnalizują wystromienie krzywej dochodowości w 
kolejnych kwartałach, w dużej części poprzez spadek krótkiego końca krzywej  
(pkt. proc.) 

Źródło: PKO Bank Polski 
 

 
Podobne poziomy rentowności otrzymujemy wykorzystując inne modele. 
Przyjmując model oparty na teorii oczekiwanych stóp procentowych, gdzie za 
podstawę przyjęliśmy nasze prognozy krótkoterminowych stawek wskazane w 
Tabeli 4, na koniec IV kw. 2015 r. otrzymujemy rentowności obligacji 
kształtujące się w zależności od sektorów: dla 2 lat na poziomie 2,00%, dla 5 lat 
na 2,45%, a dla 10 lat na 2,90%.  
 
Naszym zdaniem zmiany na rynku nie będą wynikały jedynie z tych krajowych 
uwarunkowań fundamentalnych (uwzględnionych w naszych modelach). 
Identyfikujemy też i inne czynniki ryzyka oddziałujące na rynek, z których część 
opisaliśmy w dalszej części raportu i o które skorygowaliśmy nasze powyższe 
szacunki.  
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Niższe oczekiwania 
inflacyjne przekładają się na 
niższe rentowności obligacji 
amerykańskich.  

FOMC podtrzymuje 
oczekiwania na podwyżki 
stóp procentowych  
w 2015 r. w Stanach 
Zjednoczonych. 

US Treasuries w trendzie bocznym, wyższa wycena Bundów.  

W 2015 r. utrzymujemy nasze oczekiwania bez zasadniczych modyfikacji w 
zakresie trendów makroekonomicznych i polityki pieniężnej w Stanach 
Zjednoczonych. Podobnie jak konsensus rynkowy, zakładamy wzrost PKB w 
najbliższych kwartałach i latach 2015-2016 w tempie nieznacznie niższym niż 
3% (lekka korekta w dół w relacji do ostatniego raportu kwartalnego), a także 
spadek stopy bezrobocia w okolice 5,5% na koniec 2015 r. i do 5,3% na koniec 
2016 r. (w tym przypadku nieco szybszy od wcześniejszych prognoz spadek 
stopy bezrobocia wynikał po części z czynników o charakterze 
demograficznym). Korekta naszego scenariusza dotyczyła przede wszystkim 
wyraźnie niższych od wcześniejszych założeń oczekiwań inflacyjnych. Po 
korekcie zakładamy, że miesięczna inflacja będzie kształtowała się w wąskim 
przedziale pomiędzy 1,0% a 1,5% (wcześniej prognozy były zbliżone do 2,0%). 
Za takim scenariuszem przemawiają m.in. gwałtowne spadki cen surowców 
energetycznych na rynkach towarowych. W efekcie lekkich korekt naszego 
scenariusza makroekonomicznego skorygowaliśmy też w dół prognozy 
dotyczące rentowności US Treasuries w całym 2015 r. 
 
Wykres 19 Non-farm payrolls vs. stopa bezrobocia (Stany 
Zjednoczone)  

Wykres 20 Relacje pomiędzy inflacją a stopą bezrobocia w 
Stanach Zjednoczonych (%, dla danych od 2000 r.) 

 

 

 
Źródło: Bloomberg  Źródło: Thomson Reuters 

 
Zgodnie z naszymi i rynkowymi oczekiwaniami Fed w październiku zakończył 
QE, a w IV kw. 2014 r. rynek zaczął spekulować nt. momentu zaostrzenia 
polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych. W naszej strategii zwracamy 
uwagę, że oczekiwania członków komitetu FOMC nie uległy w ostatnich 
miesiącach istotniejszym zmianom (co widać na Wykresach 21 i 22). Można 
wręcz odnieść wrażenie, że członkowie FOMC zrewidowali w górę swoje 
oczekiwania w odniesieniu do krótkoterminowej stopy procentowej banku 
centralnego w najbliższych latach (poza posiedzeniem grudniowym). Z drugiej 
strony jednocześnie zwracały uwagę systematyczne korekty w dół oczekiwanej 
długoterminowej stopy procentowej (za wyjątkiem wrześniowego posiedzenia).   
 
W kontekście polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych należy pamiętać, 
że w 2015 r. ulegnie zmianie skład FOMC. W jego skład wejdą nowi rotacyjni 
członkowie, którzy sądząc po analizie dotychczasowych wypowiedzi, 
prezentować będą nieznacznie bardziej „gołębie” stanowisko od członków, 
którzy będą ustępować. Również z tego powodu bank centralny może być 
skłonny podnosić stopy nieco później i w nieco niższej skali.   
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Wciąż utrzymuje się ryzyko 
wzrostu rentowności 
amerykańskich obligacji 
skarbowych.  

Wykres 21 Oczekiwania członków FOMC odnośnie pierwszej 
podwyżki podstawowej stopy procentowej w Stanach 
Zjednoczonych (liczba głosujących) 

 
Wykres 22 Oczekiwania członków FOMC odnośnie wysokości 
głównej stopy procentowej w Stanach (średnia arytmetyczna, 
w %) 

 

 

 
Źródło: Federal Reserve  Źródło: Federal Reserve 
 

 
Przyjmując do wyceny obligacji skarbowych oczekiwania Fed należałoby się 
spodziewać na koniec 2014 r. znacznie wyższych rentowności niż obecnie. 
Według naszych modeli ich poziomy powinny być zbliżone do odpowiednio: dla 
2-letnich papierów - 1,15% (wobec obecnych 0,55%), dla 5-letnich - 2,80% 
(wobec obecnych 1,50%) i dla 10-letnich - 3,40% (wobec obecnych 2,05%). Na 
koniec 2015 r. otrzymujemy poziomy: 2,70%, 3,50% i 3,80%. W naszej ocenie 
ten potencjał wzrostowy jest wciąż jednym z podstawowych czynników ryzyka 
dla globalnego rynku długu. Póki co jest on skutecznie neutralizowany poprzez 
wysoką podaż pieniądza na świecie, niższe oczekiwania odnośnie inflacji i skali 
podwyżek stóp w USA, a także spekulacje dotyczące QE w Europie (co będzie 
wspierać w efekcie dalszą aprecjację dolara).  
 
W celu oszacowania podstawowej stopy procentowej Fed w Stanach 
Zjednoczonych opracowaliśmy modele ekonometryczne oparte na danych 
makroekonomicznych opisujących politykę pieniężną w okresie od 1983 r. do 
2013 r. W dużej mierze były to modele oparte na regule Taylora. Na podstawie 
24 różnych modeli wybraliśmy 10, dla których współczynnik determinacji R2 
był najwyższy i jednocześnie przekraczał 50%. Obliczenia dokonaliśmy na 
podstawie konsensusu ekonomistów, które są jednocześnie zbliżone do 
naszych oczekiwań. Dla najlepiej dopasowanych modeli R2 sięgał 73,1%, a dla 
okresu krótszego od 2000 r. do 2008 r. nawet 86,1%. 
  
Wykres 23 Wskazania naszych modeli ekonometrycznych 
opartych na podstawowych danych makroekonomicznych w 
proc. (w tym różnych wersji reguły Taylora z R2>50%) 

 
Wykres 24 Długoterminowa stopa procentowa w USA i w 
strefie euro (na bazie forwardów IRS, pkt proc.).  

 

 

 
Źródło: PKO Bank Polski  Źródło: Thomson Reuters 
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Modele sygnalizują 
perspektywę podwyżek stóp 
procentowych w USA.  

Nasze modele sygnalizują podwyżki stóp procentowych w najbliższych latach. 
Istnieje jednak wysokie prawdopodobieństwo, że Fed będzie wstrzymywał się z 
nimi, bądź ostatecznie ich skala będzie wyraźnie niższa od poziomów 
sygnalizowanych przez FOMC (taki scenariusz dyskontuje rynek finansowy). 
Podobny wniosek nasuwa się po analizie wskazań naszych modeli (Wykres 23). 
W wielu wypadkach sygnalizowały one szybszą reakcję Fed niż ona faktycznie 
następowała. Tym bardziej jest to prawdopodobne w najbliższych kwartałach. 
Bank centralny naszym zdaniem, mimo pozytywnych danych 
makroekonomicznych, będzie bardziej skłonny do późniejszego zaostrzenia 
polityki pieniężnej niż do zbyt wczesnej i pochopnej decyzji.  
 
Do wyceny amerykańskich obligacji skarbowych zbudowaliśmy model regresji 
wielorakiej. Zmiennymi objaśniającymi w modelu były: krótkoterminowe stopy 
procentowe, a także indeks CPI i PKB dla Stanów Zjednoczonych.  
 
Wykres 25 Model sygnalizuje wzrost rentowności 
amerykańskich 2-letnich obligacji skarbowych (dane na 
wykresie odnoszą się do wartości średnich w miesiącu, w %) 

 
Wykres 26 Model sygnalizuje lekki wzrost rentowności 
amerykańskich 5-letnich obligacji skarbowych (dane na 
wykresie odnoszą się do wartości średnich w miesiącu, w %) 

 

 

 
Współczynnik determinacji adjusted R2=90,40% 

Źródło: PKO Bank Polski 
 Współczynnik determinacji adjusted R2=75,63% 

Źródło: PKO Bank Polski 
 

Wykres 27 Model sygnalizuje lekki wzrost rentowności 
amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych (dane na 
wykresie odnoszą się do wartości średnich w miesiącu, w %) 

 
Wykres 28 Oczekiwany spread dla amerykańskich obligacji 
skarbowych: 10Y vs. 2Y i 5Y vs. 2Y obliczony na bazie naszych 
modeli (pb) 

 

 

 
Współczynnik determinacji R2=57,3% 

Źródło: PKO Bank Polski 
 Źródło: PKO Bank Polski 

 

 
Dopasowanie naszego modelu w latach 2004-2013, w zależności od sektora, 
dla którego prowadziliśmy obliczenia, wynosiło od 57,3% do 90,4%. Niższy 
stopień dopasowania wskazań modelu w relacji do faktycznych rentowności 
wynikać mógł z faktu rozwoju przez Fed programów QE, co znacząco zaburzało 
wskazania modelu. Otrzymane wyniki sygnalizują ryzyko silnego wzrostu 
rentowności we wszystkich analizowanych sektorach (podobnie jak model 
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Spodziewamy się w ciągu 
najbliższego roku podaży 
obligacji skarbowych na 
rynku pierwotnym na 
poziomie bliskim  
9-10 mld PLN.  

Istnieje wysokie 
prawdopodobieństwo 
dalszego rozszerzenia się 
spreadu pomiędzy UST a 
Bundem.  

Mimo ryzyka podwyżek stóp 
procentowych w Stanach 
Zjednoczonych rentowności 
Bundów powinny 
pozostawać niskie, 
wspierane przez EBC. 

oparty na oczekiwaniach). Niemniej zwraca uwagę, że notowania rynkowe 
wyraźnie zbliżyły się do wycen fundamentalnych (w sektorach 2- i 5-letnim). 
Ograniczać to będzie potencjalną skalę przeceny obligacji amerykańskich. 
 
Z odmienną sytuacją mamy do czynienia na rynku europejskim. Wcześniej 
opisywaliśmy oczekiwania odnośnie przyszłych decyzji EBC (spekulacje 
dotyczące QE), które będą wyraźnie wspierać wyceny obligacji skarbowych w 
Europie, podobnie jak miało to miejsce w ostatnich miesiącach. Oczekiwania 
odnośnie przyszłych działań EBC są odpowiedzią na zmiany otoczenia 
makroekonomicznego w Europie. W ostatnich kwartałach założenia dotyczące 
tempa wzrostu gospodarczego strefy euro były też systematycznie korygowane 
w dół, a wskaźniki wyprzedzające koniunkturę sygnalizują ryzyko wolniejszego 
wzrostu również w pierwszych kwartałach przyszłego roku. Niższy od 
potencjalnego wzrost PKB jest czynnikiem wspierającym scenariusz 
utrzymywania się inflacji wyraźnie poniżej celu inflacyjnego EBC (nieznacznie 
poniżej 2,0%). Dodatkowo, tak jak już wspominaliśmy, spodziewamy się 
utrzymania presji dezinflacyjnej, za którą odpowiedzialne będą spadające ceny 
surowców (na początku 2015 r. wskaźnik inflacji r/r w strefie euro powinien 
spaść w okolice zera).  
 
Według ostatniej grudniowej projekcji EBC tempo wzrostu PKB w 2014 r. ma 
wynieść 0,8%, w 2015 r. 1,0% i w 2016 r. 1,5%. Prognozy te w ostatnim okresie 
były systematycznie korygowane w dół, mimo to w dalszym ciągu utrzymują 
się ryzyka po stronie niższej dynamiki wzrostu PKB. Słabsze oczekiwania 
sygnalizowane w badaniach ankietowych wśród przedsiębiorców sugerują 
małe prawdopodobieństwo, aby dane makroekonomiczne zaskoczyły w 
najbliższych miesiącach wyższą dynamiką.  
 
W ostatnich miesiącach obserwowaliśmy też wyraźne korekty w dół prognoz 
inflacyjnych. Według grudniowej projekcji EBC wskaźnik HICP wyniesie w  
2014 r. 0,5%, w 2015 r. 0,7% i w 2016 r. 1,3%. Zwraca uwagę jednak fakt, że już 
w momencie publikacji projekcja nie uwzględniała ostatnich spadków cen 
surowców energetycznych. Po uwzględnieniu niższych cen surowców inflacja 
na przyszły rok powinna być niższa od tegorocznej.  
 
W efekcie spodziewamy, że rynek obligacji niemieckich będzie odporny na 
lekkie wzrosty rentowności papierów skarbowych w Stanach Zjednoczonych. W 
efekcie spread w sektorze 10-letnim pomiędzy US Treasury a Bundem 
wynoszący około 155 pb (poziomy najwyższe od momentu utworzenia 
Eurolandu) jeszcze się rozszerzą.  
 
Pozostałe czynniki maj ące wpływ na rynek stopy procentowej. 
Naszym zdaniem kluczowe z punktu widzenia kształtowania się notowań na 
rynku stopy procentowej będą oczekiwania dotyczące przyszłej polityki 
pieniężnej NBP, a także zmiany na rynku globalnym. Niemniej znaczenie z 
punktu widzenia wyceny instrumentów będą miały również: 
 

• Realizacja potrzeb pożyczkowych - Zgodnie z wcześniejszymi 
deklaracjami w IV kw. MF prowadziło prefinansowanie potrzeb 
pożyczkowych na 2015 rok. Według deklaracji Ministerstwa miało ono 
osiągnąć nie mniej niż 25% potrzeb pożyczkowych na 2015 rok. 
Według planów, Ministerstwo Finansów określiło potrzeby pożyczkowe 
brutto w 2015 r. na 154,8 mld PLN (wobec 126,8 w 2014 r.), natomiast 
potrzeby pożyczkowe netto na poziomie 54,0 mld PLN (wobec 47,4 mld 
PLN w 2014 r.). Deficyt budżetowy państwa ma wynieść 46 mld PLN. 
Zakładając, że około 70% potrzeb będzie finansowych emisjami 
papierami skarbowymi w PLN, spodziewać się należy średniej podaży 
w miesiącu na poziomie 9-10 mld PLN. Wspomniany wzrost podaży na 
rynku pierwotnym może mieć umiarkowanie negatywny wpływ na 
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Brak wzrostu popytu na 
polskie obligacje ze strony 
inwestorów globalnych nie 
przeszkadzał w kontynuacji 
spadku rentowności.  

Od początku 2014 r. udział 
inwestorów zagranicznych w 
wolumenie obligacji 
rządowych w PLN nie uległy 
istotnej zmianie.  

notowania obligacji skarbowych w średnim okresie. Tym bardziej, że 
MF zamierza zmniejszyć udział długu nominowanego w walutach 
obcych. Na koniec 2014 r. udział obligacji walutowych wzrośnie w 
okolice 37%, co w dużej części jest konsekwencją umorzenia obligacji 
znajdujących się w portfelach OFE.  
 

• Neutralny wpływ przepływów globalnych – według ostatnich danych 
Ministerstwa Finansów na koniec październik 2014 r. wartość portfeli 
obligacji skarbowych nominowanych w PLN w posiadaniu inwestorów 
zagranicznych wyniosła 195,0 mld PLN, co stanowiło 40,8% 
wszystkich obligacji pozostających w obrocie. W ciągu całego roku 
zaangażowanie to jako udział zmieniało się nieznacznie, wahając się 
między 42,7% w czerwcu, a 40,3% w październiku z lekką tendencją 
spadkową w drugiej połowie roku. W analizie tej pominęliśmy styczeń, 
w którym w danych widoczne jeszcze były obligacje posiadane przez 
OFE. Według wstępnych informacji MF w listopadzie wartość portfeli 
nierezydentów nieznacznie wzrosła, pomimo informacji o odpływie 
kapitału z emerging markets. W dalszym ciągu ciężar finansowania 
potrzeb pożyczkowych państwa spoczywał w IV kw. przede wszystkim 
na krajowych instytucjach finansowych.  
 
Tabela 5. Zmiany wartości portfeli obligacji skarbowych 
nominowanych w PLN w ramach poszczególnych grup inwestorów 
(mld PLN, koniec okresu do końca okresu) 

Data Banki Nierezydenci ZU OFE TFI Pozostali RAZEM 

2009 14,9 23,3 -9,9 10,4 2,8 4,5 46 

2010 -1,6 46,2 5,7 5,9 3,4 4,5 64,2 

2011 -7,1 27,7 -3,9 5,2 1,4 0,1 23,4 

2012 -15,5 37,4 -2,7 -4,8 10,1 0,8 25,1 

2013 23,2 2,7 -1,3 8,0 4,5 0,9 40,9 

X 2014 32,9 1,9 1,2 -122,4* -0,8 -0,2 -87,5 

*zmiana wynika z umorzenia portfela obligacji skarbowych OFE 

Źródło: Ministerstwo Finansów  

 
Pod względem preferencji inwestorów, co do punktu na krzywej 
rentowności, największa część portfela inwestorów zagranicznych była 
ulokowana w segmencie do 2Y (37,7%). W pozostałych dwóch 
segmentach (3Y-5Y i 6Y-10Y) obecność inwestorów zagranicznych 
była zbliżona.  
Z danych w Tabeli 5 wynika, że podstawowymi nabywcami polskich 
obligacji skarbowych w latach 2009-2012 byli inwestorzy zagraniczni. 
Zmiana nastąpiła dopiero w czerwcu 2013 r., kiedy pojawiły się 
pierwsze spekulacje nt. taperingu w USA. Od tego czasu nie 
obserwujemy już napływu kapitału zagranicznego, wraz z umorzeniem 
portfeli OFE widoczna jest stabilizacja udziału finansowania 
zagranicznego obligacji złotowych. Mimo, że kapitał na rynek polskich 
obligacji skarbowych już nie napływa, to brak popytu globalnego nie 
jest odczuwalny. Rentowności na początku kwartału, były w trendzie 
spadkowym, jednak już koniec roku przyniósł nieznaczny wzrost 
dochodowości.  
 
Według danych MF na koniec października, pod względem 
geograficznego pochodzenia kapitału dominowały: kraje Eurostrefy 
(28,1%) Stany Zjednoczone (24%) i Azja (bez Bliskiego Wschodu) 
(17,2%). Mając na uwadze strukturę nabywców widać, że polityka 
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Potrzeby pożyczkowe Polski 
będą w dalszym ciągu 
głównie finansowane przez 
rezydentów.  

pieniężna Fed wciąż będzie miała znaczenie dla polskiego rynku 
obligacji skarbowych, jednak duża część odpływu inwestorów z USA 
dokonała się w reakcji na decyzję o ograniczeniu programu QE3.  
 

• Ryzyka globalne – Elementem ryzyka dla scenariusza pozostaje 
nasilający się kryzys w Rosji. W przypadku wprowadzenia ograniczeń 
w przepływie kapitału oraz dalszego negatywnego oddziaływania 
osłabienia rubla i ukraińskiej hrywny na polską gospodarkę może 
dojść do przejściowej przeceny długu w PLN oraz złotego. Zważywszy 
jednak pozytywne oddziaływania osłabienia złotego na koniunkturę, 
nie spodziewamy się by przecena wywołana przez te czynniki była 
trwała. 
 

• polski sektor bankowy będzie głównym nabywcą obligacji skarbowych 
– spodziewamy się, że podobnie jak w 2013 i 2014 r., większość 
nowych emisji papierów skarbowych nominowanych w złotych netto 
będzie obejmowana przez rezydentów, głównie przez polski sektor 
bankowy. Przyjmując konserwatywne założenia w 2015 r. wzrost 
wartości portfeli banków wyniesie około 4 mld PLN w relacji do 
poziomów z końca tego roku. Naszym zdaniem bilans ryzyk przemawia 
jednak za znacznie wyższym wzrostem zaangażowania banków w tym 
segmencie rynku. Przy umiarkowanie optymistycznym scenariuszu 
bardzo realny jest wzrost ekspozycji banków na aktywa skarbowe w 
wysokości około 15 mld PLN.  
 
Starając się oszacować popyt sektora bankowego na papiery 
skarbowe w perspektywie najbliższego roku przyjęliśmy w bazowym 
scenariuszu następujące założenia2: 

- udział aktywów skarbowych w łącznych aktywach banków 
będzie wynosił 9,0% (poziom zbliżony do obecnego); 
- przyrost łącznych aktywów sektora bankowego w kolejnym 
roku wzrośnie o około 7,5%, co powinno być spójne ze 
wzrostem realnego PKB w Polsce w okolicach 3%.  

 

Wykres 1 Udział papierów skarbowych (bonów i obligacji) w 
łącznych aktywach sektora bankowego (w mld PLN). 

 

Wykres 2 Przyrost aktywów banków (oś OX) na tle zmian 
realnego PKB (oś OY). Wykorzystaliśmy dane w ujęciu 
rocznym, a dodatkowo w przypadku PKB dane opóźnione  
o 3 kwartały względem zmian aktywów banków (w latach 
2007-2014, na bazie danych kwartalnych).  

 

 

 

Źródło: PKO Bank Polski, KNF, Ministerstwo Finansów.  Źródło: PKO Bank Polski, KNF, GUS. 

 

                                                                    
2 Raport specjalny – Polskie banki będą zwiększać ekspozycje w obligacjach skarbowych.  
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W związku z odsuwającą się w czasie „normalizacją” polityki pieniężnej 
w Stanach Zjednoczonych sądzimy, że pozostałą część emisji papierów 
skarbowych kupią inwestorzy zagraniczni, wspierani przez pozostałych 
inwestorów krajowych. Popyt na papiery skarbowe będzie również 
wzmacniany poprzez działania Banku Japonii, a także spekulacjami 
dotyczącymi QE w Europie. 
 

• nadpłynność sektora bankowego – w systemie bankowym cały czas 
utrzymuje się nadpłynność. Wartość emisji bonów pieniężnych we 
wrześniu 2014 r. średnio wynosiła 108 mld PLN. Te środki, kreując 
dodatkowy popyt, mogą częściowo amortyzować wzrosty rentowności 
w sytuacji dalszego odpływu kapitału inwestorów zagranicznych. 
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RYNEK WALUTOWY 

 

EUR/USD W 2015 ROKU 

 

 

Wskazania naszego modelu behawioralnego realnego EUR/USD 

sugerują dalszą kontynuację trendu aprecjacji dolara względem 

euro w perspektywie 2015 roku. 

 

Rozszerzona ekspansja ilościowa EBC w skali zapowiadanej przez 

M. Draghi’ego (stan bilansu EBC z końca 2012 roku) jest już w 

dużym stopniu zdyskontowana przez rynek eurodolara. Dalsze 

spadki kursu EUR/USD w 2015 roku będą zależeć przede 

wszystkim od oczekiwań wzrostu stóp procentowych w USA. 

 

Zakładane przez nas podwyżki stóp procentowych w USA będą 

sprzyjać osłabianiu kursu eurodolara do końca 2015 roku. 

 

 

 

EUR/PLN W 2015 ROKU 

 

 

Wskazania naszych modeli realnego EUR/PLN sugerują, że przez 

pierwsze 2-3 kwartały 2015 roku złoty będzie się stabilizował lub 

umiarkowanie osłabiał wobec euro. 

 

Czynnikiem pozytywnie wpływającym na złotego będzie 

stopniowo rozszerzana od I kwartału ekspansja ilościowa EBC 

jednak jej potencjalnie pozytywny wpływ na polską walutę będzie 

hamowany przez: 

 

- oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w USA, które 

rozpoczną się w połowie 2015 roku, 

- deflacja w Polsce, która może uruchomić dalsze obniżki stóp 

w Polsce hamując potencjalną aprecjację złotego w 

rezultacie rozszerzonej ekspansji ilościowej EBC. 

- słabnącą koniunkturę w Chinach negatywnie oddziałującą na 

globalny popyt na waluty rynków wschodzących, 

- niepewną sytuację gospodarczą w Rosji i na Ukrainie 

pośrednio negatywnie wpływającą na wyceny walut regionu 

Europy Środkowo – Wschodniej. 

 

Bardziej wyraźna aprecjacja złotego jest możliwa dopiero pod 

koniec 2015 roku o ile zakończy się w Polsce deflacja a 

prognozowane przyśpieszenia wzrostu gospodarczego 

rzeczywiście się zmaterializuje. Wówczas rozszerzona ekspansja 

ilościowa EBC trafi na dogodny grunt umożliwiający większy 

przepływ kapitału do Polski i tym samym stopniową aprecjację 

złotego.   

 



KWARTALNIK RYNKOWY  
I SPOJRZENIE W ROK 2015 
Rynek Walutowy 

 

18 grudnia 2014 Strona 23/6 1  

PODSUMOWANIE 2014 ROKU 
 

Rok 2014 to rok dużej zmienności na rynku eurodolara oraz relatywnie 

niewielkiej na rynku eurozłotego. EUR/USD oscylował pomiędzy 1,40 a 1,22 a 

EUR/PLN pomiędzy 4,26 a 4,09. 

 

 

Na rynku EUR/USD dynamika zmian kursu w 2014 roku była dyktowana 

przede wszystkim przez: 

 

 oczekiwania na konwencjonalne poluzowanie polityki monetarnej przez 

EBC (obniżka podstawowej i depozytowej stopy procentowej) a po jej 

wdrożeniu na niekonwencjonalne (ekspansja ilościowa poprzez 

program TLTRO oraz skup aktywów). 

 

 oczekiwania na kontynuację „taperingu”QE3, które po zakończeniu 

ekspansji ilościowej przełożyły się na spekulacje odnośnie terminu 

rozpoczęcia podwyżek stóp procentowych przez Fed. 

 

Kombinacja stopniowego luzowania polityki monetarnej przez EBC (najpierw 

konwencjonalnego a potem niekonwencjonalnego) wraz ze stopniowym 

wychodzeniem Fed-u z ekspansji ilościowej (tapering QE3) oraz narastającymi 

oczekiwaniami na szybsze podwyżki stóp w USA po względnej stabilizacji kursu 

EUR/USD w pierwszych miesiącach 2014 roku od maja uruchomiła proces 

silnej aprecjacji dolara amerykańskiego wobec euro, który trwał do końca roku.  

 

Biorąc pod uwagę założenia na 2014 rok, jakie przyjęliśmy w grudniu 2013 

roku w odniesieniu do rynku eurodolara, trafnie udało nam się przewidzieć 

proces luzowania polityki monetarnej przez EBC zarówno gdy chodzi o obniżki 

stóp procentowych (podstawowej i depozytowej) jak i późniejsze uruchomienie 

ekspansji ilościowej (TLTRO, skup ABS-ów)1. Rezultatem tego była również 

trafna prognoza trendu aprecjacji dolara amerykańskiego wobec euro, choć 

finalna skala umocnienia okazała się większa od naszych początkowych 

prognoz. 

 

 

Na rynku EUR/PLN dynamika zmian kursu w 2014 roku była dyktowana przede 

wszystkim przez: 

 

 obawy o wpływ taperingu QE3 na rynki wschodzące, 

 eskalację geopolitycznego napięcia na Ukrainie, którego efektem 

gospodarczym były m.in. sankcje nałożone na polski eksport do Rosji, 

 konwencjonalne i niekonwencjonalne luzowanie polityki monetarnej 

przez EBC, które miało stabilizujący wpływ na notowania złotego, 

 narastające procesy deflacyjne w polskiej gospodarce, które pobudziły 

oczekiwania na obniżki stóp oraz decyzje o dostosowaniu polityki 

monetarnej przez RPP, 

 spowolnienie gospodarcze w Chinach, które zmniejszało globalny 

popyt na waluty rynków wschodzących w tym i złotego. 

                                                                        
1 „Kwartalnik rynkowy i spojrzenie w 2014 rok” z 19 grudnia 2013 roku. 
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 rosnące oczekiwania  na podwyżki stóp w USA w perspektywie 2015 

roku, które dodatkowo zmniejszały zainteresowanie inwestycjami na 

rynkach wschodzących, w tym i w Polsce. 

 

Początek 2014 roku na rynku eurozłotego rozpoczął się od znaczącej przeceny 

złotego, napędzanej obawami o wpływ rozpoczętego w grudniu 2013 roku przez 

Fed procesu stopniowego zmniejszania skali ekspansji ilościowej („tapering 

QE3”). Efektem tego było osiągnięcie w połowie I kwartału rocznego maksimum 

kursu EUR/PLN (4,26). Stopniowe uspokojenie sytuacji skutkujące aprecjacją 

złotego do ok. 4,14 nie trwało jednak długo ze względu na wzrost napięcia 

geopolitycznego na Ukrainie, które ponownie osłabiło złotego w okolice 4,20. 

Silniejsza aprecjacja złotego powróciła dopiero w połowie II kwartału wraz z 

częściowym uspokojeniem sytuacji na Ukrainie (pomimo aneksji Krymu przez 

Rosję) oraz obniżką stopy depozytowej przez EBC. Efektem splotu tych dwóch 

czynników był spadek kursu EUR/PLN do rocznego minimum kursu w połowie 

czerwca (4,09). Pogarszające się wskaźniki gospodarcze i inflacyjne w Polsce 

pobudziły oczekiwania na obniżki stóp przez RPP, które uruchomiły proces 

stopniowej deprecjacji złotego, która trwała do końca listopada. Wsparciem dla 

niej była również słabnąca koniunktura w Chinach, która zmniejszała globalny 

popyt na waluty rynków wschodzących, w tym i złotego oraz rosnące 

oczekiwania na szybsze podwyżki stóp w USA, które dodatkowo zniechęcały 

inwestorów do większej ekspozycji na rynki wschodzące. Rezultatem splotu 

oczekiwań na obniżki stóp w Polsce, podwyżki w USA oraz dalsze spowolnienie 

w Chinach była stopniowa deprecjacja złotego wobec euro do ok. 4,24 pod 

koniec listopada 2014 roku. Brak dalszych obniżek stóp przez RPP w listopadzie 

i grudniu doprowadził na przełomie tych miesięcy do aprecjacji złotego do ok. 

4,15 jednak dalsze pogorszenie sytuacji gospodarczej w Chinach, silne 

osłabienie rubla i hrywny a także wzmocnienie się oczekiwań na szybsze 

podwyżki w USA po usunięciu z grudniowego komunikatu Fed-u frazy o 

znacznym odstępie czasowym między końcem QE3 a podwyżkami stóp w USA 

(„considerable time”) ponownie osłabiło złotego do poziomów zbliżonych do 

tych z końca listopada (4,25) w dniu wydania niniejszej publikacji. 

 

Biorąc pod uwagę założenia na 2014 rok, jakie przyjęliśmy w grudniu 2013 

roku w odniesieniu do rynku eurozłotego, trafnie udało nam się przewidzieć 

względną słabość złotego, co istotnie odbiegało od konsensusu rynkowego z 

grudnia 2013 roku. 
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PROGNOZY KWARTALNE NA 2015 ROK 

PROGNOZA BIURA STRATEGII RYNKOWYCH (kurs rynkowy na koniec 18 grudnia 2014 roku) 

 4q14 1q15 2q15 3q15 4q15 

EUR/USD 1,23 (1,23) 1,20 1,18 1,20 1,17 

EUR/PLN 4,26 (4,25) 4,19 4,23 4,17 4,12 

USD/PLN 3,46 (3,46) 3,49 3,58 3,48 3,52 

CHF/PLN 3,52 (3,52) 3,49 3,50 3,42 3,35 

EUR/CHF 1,21 (1,21) 1,20 1,21 1,22 1,23 

Źródło: PKO Bank Polski, Thomson Reuters 

 

EUR/USD W 2015 ROKU POD WPŁYWEM ILOŚCIOWEGO LUZOWANIA POLITYKI 
MONETARNEJ EBC ORAZ PODWYŻEK STÓP PROCENTOWYCH FED-U 

 

Celem wyciągnięcia wniosków odnośnie kształtowania się kursu EUR/USD w 
2015 roku posłużymy się nieco zmodyfikowaną wersją naszego modelu 
realnego kursu EUR/USD z Raportu Specjalnego „Modele głównych walut 
bezpiecznej przystani vs. euro: EUR/USD, EUR/JPY, EUR/CHF” z dnia 30 
listopada 2012 roku. Strukturę modelu opisuje równanie (1) oraz Tabela 1.  

 

(1) 

 

𝑒𝑢𝑟𝑢𝑠𝑑𝑡 = 0,16754 + 0,799718[(𝑒𝑥𝑡
𝐸𝑍 𝑝𝑝𝑖𝑡

𝐸𝑍⁄ ) (𝑒𝑥𝑡
𝑈𝑆 𝑝𝑝𝑖𝑡

𝑈𝑆⁄ )⁄ ] + 0,108931(𝑟𝑡
𝐷𝐸 𝑟𝑡

𝑈𝑆⁄ ) + 0,0882202(𝑠𝑡
𝑈𝑆 𝑠𝑡

𝐸𝑍⁄ ) 

 

𝐴𝑑𝑗. 𝑅2 = 0,914974   𝑆𝐸(𝑒𝑢𝑟𝑢𝑠𝑑𝑡) = 0,1443 

 

 

Tabela 1. Zmienne behawioralnego modelu realnego EUR/USD 

  Zmienna Parametr (Błąd standardowy) {Prawdopodobieństwo} 

stała 0,16754 (0,04516) {0,0003} 

(𝑒𝑥𝑡
𝐸𝑍 𝑝𝑝𝑖𝑡

𝐸𝑍⁄ ) (𝑒𝑥𝑡
𝑈𝑆 𝑝𝑝𝑖𝑡

𝑈𝑆⁄ )⁄  0,799718 (0,02045) {0,0000} 

𝑟𝑡
𝐷𝐸 𝑟𝑡

𝑈𝑆⁄  0,108931 (0,01918) {0,0000} 

𝑠𝑡
𝑈𝑆 𝑠𝑡

𝐸𝑍⁄  0,0882202 (0,02983) {0,0035} 

*estymacje parametrów wykonano metodą KMNK (OLS – Ordinary Least Squares). 

Źródło: Thomson Reuters, PKO Bank Polski 

 

gdzie: 

 

 𝑒𝑢𝑟𝑢𝑠𝑑𝑡 - logarytm realnego kursu EUR/USD urealnionego indeksami CPI strefy euro i Stanów Zjednoczonych (2010=100) 
w okresie t, 

 (𝑒𝑥𝑡
𝐸𝑍 𝑝𝑝𝑖𝑡

𝐸𝑍⁄ ) - logarytm ilorazu indeksów cen eksportowych (2010=100) i cen producentów (2010=100) strefy euro w 
okresie t, 

 (𝑒𝑥𝑡
𝑈𝑆 𝑝𝑝𝑖𝑡

𝑈𝑆⁄ ) - logarytm ilorazu indeksów cen eksportowych (2010=100) i cen producentów (2010=100) Stanów 
Zjednoczonych w okresie t, 
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Nasz model realnego 

EUR/USD uwzględnia nie 

tylko równowagę rynku 

towarowego ale również 

równowagi składników 

rynku finansowego. 

 𝑟𝑡
𝐷𝐸 – logarytm realnej 10-letniej stopy procentowej Niemiec w okresie t, urealnionej niemieckim indeksem CPI (2010=100), 

 𝑟𝑡
𝑈𝑆 - logarytm realnej 10-letniej stopy procentowej Stanów Zjednoczonych w okresie t, urealnionej amerykańskim 

indeksem CPI (2010=100), 

 𝑠𝑡
𝑈𝑆 – logarytm realnego indeksu giełdowego S&P500 w okresie t urealnionego amerykańskim indeksem CPI (2010=100), 

 𝑠𝑡
𝐸𝑍 - logarytm realnego indeksu giełdowego STOXX600 w okresie t urealnionego indeksem CPI strefy euro (2010=100), 

 

 

Graficzny rezultat modelowania przedstawia Wykres 1.  

 

Wykres 1. Realny EUR/USD na tle naszego modelu (skala logarytmiczna). Nasz model 

wskazuje na dalszą aprecjację dolara względem euro w perspektywie 2015 roku. 

 

Źródło: Thomson Reuters, PKO Bank Polski 
 

 

Analizując szczegółowo części składowe naszego modelu realnego EUR/USD, 
parytet ilorazu cen eksportowych względem cen producentów strefy euro i USA 
(𝑒𝑥𝑡

𝐸𝑍 𝑝𝑝𝑖𝑡
𝐸𝑍⁄ ) (𝑒𝑥𝑡

𝑈𝑆 𝑝𝑝𝑖𝑡
𝑈𝑆⁄ )⁄  jest przybliżoną miarą parytetu terms of trade, w 

którym ceny importowe zostały zastąpione cenami producentów aby w 
większym stopniu uwzględnić wnioski płynące z modelu Harroda-Balassy-
Samuelsona, który zakłada, że to ceny dóbr handlowalnych decydują o kursie 
walutowym. Ponieważ nie wszystko co jest importowane służy do produkcji 
dóbr przeznaczonych na eksport stąd ceny producentów, na które również 
oddziałują ceny importowe uznaliśmy za właściwszą miarę porównawczą dla 
kalkulacji konkurencyjności sektorów ukierunkowanych na handel zagraniczny 
w strefie euro i USA. Parytet ilorazu cen eksportowych względem cen 
producentów strefy euro i USA (𝑒𝑥𝑡

𝐸𝑍 𝑝𝑝𝑖𝑡
𝐸𝑍⁄ ) (𝑒𝑥𝑡

𝑈𝑆 𝑝𝑝𝑖𝑡
𝑈𝑆⁄ )⁄  reprezentuje 

przybliżoną równowagę cenową sfery realnej w odniesieniu do dóbr 
podlegających wymianie międzynarodowej w strefie euro i USA. Iloraz realnych 
10-letnich stóp procentowych (𝑟𝑡

𝐷𝐸 𝑟𝑡
𝑈𝑆⁄ ) wyznacza równowagę rynku 

pieniężnego i reprezentuje teorię parytetu stóp procentowych, zgodnie z którą 
im wyższe realne stopy procentowe w danym kraju tym mocniejsza waluta 
danego kraju. Parytet indeksów giełdowych (𝑠𝑡

𝑈𝑆 𝑠𝑡
𝐸𝑍⁄ ) jest aproksymacją 

relatywnej równowagi rynków giełdowych, pośrednio uwzględniającą również 
efekt risk on – risk off, gdyż wyższa dynamika wzrostu 𝑠𝑡

𝑈𝑆 (realny indeks 
S&P500) względem 𝑠𝑡

𝐸𝑍 (realny indeks największych europejskich spółek - 
STOXX600) wpływa na osłabienie dolara wobec euro (dodatni parametr przy 
zmiennej – Tabela 1).  

 

Komponenty składowe modelu realnego eurodolara w formie graficznej 
przedstawiają Wykres 2, Wykres 3 oraz Wykres 4.   

 

𝐴𝑑𝑗. 𝑅2 = 91,4974% 
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Nasz model wskazuje na 

dalszą aprecjację kursu 

dolara wobec euro w 2015 

roku. 

 

Wykres 2. Realny EUR/USD na tle parytetu siły nabywczej ilorazu ceny 

eksportowe/ceny producentów (skala logarytmiczna). Realny parytet ilorazu ceny 

eksportowe/ceny producentów, który ma największy udział w naszym modelu (ok. 80%) 

wskazuje na fundamentalne niedoszacowanie wartości dolara (aktualna wartość 

fundamentalna EUR/USD znajduje się  w okolicach 1,15). 

 

Źródło: Thomson Reuters, PKO Bank Polski 
 

 

Wykres 3. Realny EUR/USD na tle ilorazu realnych 10-letnich 

stóp procentowych (skala logarytmiczna). Iloraz realnych stóp 

procentowych wywiera silną presję na aprecjację dolara 

względem euro. 

 

Wykres 4. Realny EUR/USD na tle parytetu realnych cen 

giełdowych (S&P500/(STOXX600) (skala logarytmiczna). 

Realny parytet indeksów giełdowych wywiera silną presję na 

wzrost eurodolara. 

 

 

 

Objaśnienia: oznaczenie „us“ oznacza USA a „de” oznacza Niemcy 

Źródło: Thomson Reuters, PKO Bank Polski 

 

 Źródło: Thomson Reuters, PKO Bank Polski 

 

 

Z porównania powyższych wykresów wynika, że parytet ilorazu cen 
eksportowych i cen producentów strefy euro i USA, reprezentujący w modelu 
sferę realną, oraz iloraz realnych 10-letnich stóp procentowych wskazują na 
większą siłę dolara względem euro, niżby to wynikało z aktualnych realnych 
wartości rynkowych kursu eurodolara, natomiast parytet realnych indeksów 
giełdowych jest czynnikiem hamującym siłę oddziaływania tych składników 
modelu.             

 

Ponieważ o równowadze naszego modelu behawioralnego aż w około 20% 
decydują zmienne reprezentujące równowagi rynku finansowego (iloraz 10-
letnich stóp procentowych, parytet indeksów giełdowych), które w ostatnich 
latach znajdują się pod dużym wpływem ekspansji ilościowych Fed-u (QE1, 
QE2, QE3) i EBC (SMP, LTRO1, LTRO2), ukierunkowanych bezpośrednio lub 
pośrednio na obniżki rynkowych długoterminowych stóp procentowych a 
pośrednio wpływających również na amerykańskie i europejskie indeksy 
giełdowe, stąd o perspektywach kursu EUR/USD w ostatnich latach decydują 
de facto polityki monetarne Fed-u i EBC. Z tego powodu warto się bliżej 
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Estymowane przez nas 

reguły dla polityki 

monetarnej Fed-u (Reguła 

Taylora oraz Mankiwa) 

wskazują na konieczność 

podwyżek stóp 

procentowych w USA w 

2015 roku. 

 

Domknięcie luki deflacyjno-

recesyjnej (Wykres 6) 

oznacza, że Fed nie musi już 

w tak dużym stopniu jak to 

było wcześniej polegać na 

efekcie majątkowym 

generowanym przez 

napędzane ekspansją 

ilościową wzrosty cen 

aktywów i może pozwolić 

sobie nawet na szybsze 

zacieśnianie polityki 

pieniężnej.  

 

przyjrzeć przesłankom stojącym za decyzjami Fed-u i EBC oraz przeanalizować 
dalszą perspektywę polityk monetarnych tych dwóch banków centralnych. 

 

Polityka monetarna Fed-u: podwyżki stóp procentowych w 2015 
roku powinny sprzyjać dalaszej aprecjacji dolara. 

 

Celem analizy bieżącej polityki Fed-u skonstruowaliśmy Regułę Taylora oraz 
Regułę Mankiwa.  

 

Reguła Taylora jest regułą forward looking t+4 opartą o dane real time 
(wstępne dane statystyczne dostępne w momencie podejmowania decyzji przez 
władze monetarne) a nie dane ex post, gdyż te pierwsze lepiej odzwierciedlają 
moment decyzyjny władz monetarnych (Tabela 2). Ze względu na prowadzoną 
przez Fed politykę zerowych stóp procentowych (ZIRP – Zero Interest Rate 
Policy)  parametry reguł zostały oszacowane jedynie dla szeregów czasowych 
kończących się na IV kwartale 2008 roku. Wartości Reguły Taylora po tym 
okresie zostały określone z uwzględnieniem oszacowań wartości parametrów 
dla okresu I kwartał 1990 – IV kwartał 2008 również w oparciu o dane real 
time. Zabieg ten zastosowano ze względu na obniżenie przez Fed nominalnych 
stóp procentowych do granicznego dla stóp nominalnych poziomu 0%. 
Uwzględnienie w estymacji parametów okresu zerowych stóp procentowych 
mogłoby sztucznie pogorszyć jakość dopasowania wartości parametrów 
modelu teoretycznego do rzeczywistych wartości stopy procentowej w sytuacji, 
gdy dostosowania w sferze realnej kształtujące modelowaną stopę teoretyczną 
wskazywałyby na wartości poniżej poziomu 0%.  

 

Reguła Mankiwa jest regułą current looking opartą podobnie jak esymowana 
Reguła Taylora na danych real time. W przeciwieństwie do Reguły Taylora 
została ona oszacowana dla okresu I kwartał 1990 – III kwartał 2014. Reguła 
Mankiwa nie odnosi się do wyznaczonych targetów polityki monetarnej takich 
jak cel inflacyjny czy potencjalny PKB ale skupia się przede wszystkim na 
relatywnej dynamice zmian inflacji bazowej względem stopy bezrobocia. W obu 
regułach zamiast podstawowej stopy procentowej Fed-u (federal funds rate) 
zastosowano w praktyce nieco mniej wygładzoną trzymiesięczną stopę bonów 
skarbowych USA (3-month treasury bill). 

 

Tabela 2. Estymacje stopy 3 miesięcznych bonów skarbowych USA  za pomocą Reguły Taylora  

forward looking (I kwartał 1990 – IV kwartał 2008) oraz Reguły Mankiwa (I kwartał 1990 – III kwartał 2014). 

 00 ,ba  

(błąd st.) 

{prawdop.} 

y ,  

(błąd st.) 

{prawdop.} 

u  

(błąd st.) 

{prawdop.} 

2
R  

Reguła Taylora zbudowana w oparciu o indeks CPI i lukę bezrobocia 

   **

40 ttutt uuaR     

4,06907 

(0,08436) 

{0,0000} 

2,06644 

(0,1148) 

{0,0000} 

-1,52932 

(0,08958) 

{0,0000} 

0,886458 

Reguła Mankiwa zbudowana w oparciu o bazowy indeks CPI i stopę bezrobocia 

t

t
yt

u
bR


 0  

-1,89122 

(0,2513) 

{0,0000} 

11,6001 

(0,5342) 

{0,0000} 

- 

- 

- 

0,829385 

*estymacje parametrów wykonano Uogólnioną Metodą Momentów (GMM – Generalised Method of Moments) 
Źródło: Thomson Reuters, Fed, PKO Bank Polski 

tR
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Wskazania Reguły Taylora i 

Reguły Mankiwa na 

poziomie 1,5% przy założeniu 

obowiązywania 

suboptymalnej ścieżki 

normalizacji stóp 

procentowych zarysowanej 

jeszcze podczas kadencji B. 

Bernanke oznaczają, że w 

2015 roku Fed dokona 2-3 

podwyżek stóp 

procentowych po 25 pb. 

każda. 

gdzie:  

 tR - estymowana stopa procentowa  - stopa bonów skarbowych USA (3M), 

t - inflacja w okresie t, 

* - stały cel inflacyjny: 2,5%, 

tu  - bezrobocie w okresie t, 

*

tu - naturalna stopa bezrobocia (NAIRU, Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment)  w okresie t, 

yu  ,, - parametry zmiennych 

 

Rezultaty modelowania Reguły Taylora oraz Reguły Mankiwa w formie 
graficznej przedstawia Wykres 5. Domknięcie luki deflacyjno-recesyjną w 
amerykańskiej gospodarce (Wykres 5) oznacza, że amerykańska gospodarka  
nie potrzebuje już dalszej ekspansji ilościowej aby rosnąć. Reguła Mankiwa 
taką sytuację sugerowała już w połowie 2012 roku, podczas gdy Reguła 
Taylora dopiero w połowie 2014 roku. Domknięcie luki deflacyjno-recesyjnej 
oraz konieczność podnoszenia stóp procentowych sugeruje również 
wprowadzony parę miesięcy temu przez Fed indeks LMCI (Labour Market 
Conditions Index), obrazujący kompleksowy stan amerykańskiego rynku pracy 
(Wykres 6) oraz bieżacy poziom jednostkowych kosztów pracy w sektorze 
pozarolniczym w USA (Wykres 7). Domknięcie luki deflacyjno-recesyjnej 
oznacza, że Fed nie musi już polegać na efekcie majątkowym jako głównym 
motorze symulacji popytu wewnętrznego. Jak pokazuje Wykres 8 pomimo 
spowolnienia wzrostów cen nieruchomości w ostatnim czasie zagregowany 
popyt generowany przez gospodarkę USA zaczyna powoli rosnąć dzięki czemu 
Fed może sobie pozwolić na podwyżki stóp procentowych.  

 

Wykres 5.  Reguła Taylora dla polityki Fed-u skonstruowana na bazie inflacji CPI,                                                                                

celu inflacyjnego 2,5% oraz luki bezrobocia wyliczonej w oparciu o naturalną wg                                                                                

CBO (Congressional Budget Office) stopę bezrobocia 4,8% oraz Reguła Mankiwa 

wyliczona w oparciu o bazową inflację CPI oraz stopę bezrobocia. Bieżące poziomy 

teoretycznej stopy procentowej wskazują na rosnące prawdopodobieństwo szybszych 

podwyżek stóp procentowych w USA. Domknięcie luki deflacyjno-recesyjnej w USA 

(różnica między stopą rynkową a stopą teoretyczną wyznaczaną przez Regułę Taylora i 

Regułę Mankiwa) oraz silne wzrosty teoretycznych stóp procentowych (zarówno Reguła 

Taylora jak i Regułą Mankiwa wskazują poziomy stopy teroetycznej na poziomie ok. 

1,5%) wskazują na rosnące prawdopodobieństwo co najmniej kilku podwyżek stóp w 

perspektywie 2015 roku. 

 

 

Źródło: Fed, CBO, Thomson Reuters, PKO Bank Polski 
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Wykres 6. Realna efektywna Stopa Funduszy Federalnych na tle skumulowanego 

indeksu LMCI (Labour Market Conditions Index) Fed-u. Bieżące wskazania wdrożonego 

przez Fed indeksu LMCI sugerują podwyżki stóp procentowych w perspektywie 2015 

roku. 

 

Źródło: Thomson Reuters, PKO Bank Polski 

 

Wykres 7. Targetowana stopa funduszy federalnych na tle jednostkowych kosztów 

pracy sektora pozarolniczego USA. Poziom jednostkowych kosztów pracy w Stanach 

Zjednoczonych sprzyja podwyżkom stóp procentowych. 

 

Źródło: Thomson Reuters, PKO Bank Polski 

 

Wykres 8. Indeks cen nieruchomości FHFA na tle popytu wewnętrznego USA i stopy 

oprocentowania 3 miesięcznych bonów skarbowych. Dzięki domknięciu luki deflacyjno-

recesyjnej popyt wewnętrzny gospodarki USA jest w mniejszym stopniu uzależniony od 

rynku aktywów niż wcześniej przez co może on rosnąć nawet w warunkach ewentualnej 

stagnacji amerykańskiego rynku nieruchomości. 

 

Źródło: Thomson Reuters, PKO Bank Polski 
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Dalsza ekspansja ilościowa 

EBC najprawdopodobniej 

najwcześniej nastąpi dopiero 

pod koniec I kwartału, lub 

nawet dopiero w II kwartale 

2015 roku. 

Zapowiadany przez M. 

Draghiego wzrost bilansu 

EBC do poziomów z końca 

2012 roku jest już 

zdyskontowany przez rynek 

EUR/USD. Dalsze spadki 

kursu eurodolara będą w 

2015 roku bardziej zależne 

od oczekiwań na podwyżki 

stóp w USA niż ekspansję 

ilościową EBC – chyba, że jej 

skala okaże się ostatecznie 

dużo większa niż to co 

aktualnie zakłada EBC. 

Zakładamy, że pierwsza 

podwyżka stóp w USA 

nastąpi już w II kwartale 

2015 roku. Podwyżki stóp w 

USA będą w perspektywie 

2015 roku sprzyjać dalszej 

aprecjacji dolara wobec 

euro. 

 
 

Jeżeli przyjąć, ze zarysowana jeszcze za kadencji B. Bernanke ścieżka 
normalizacji polityki monetarnej polegająca na utrzymywaniu jeszcze przez parę 
lat po zakończeniu QE3 suboptymalnego poziomu stóp procentowych na 
poziomie 2-krotnie niższym od teoretycznego poziomu równowagi nadal 
obowiązuje wówczas aktualne wskazania Reguły Tayora oraz Reguły Mankiwa 
(1,5%) oznaczają, że w 2015 roku Fed dokona 2-3 podwyżek stóp 
procentowych, po 25 pb. każda. Zakładamy, że pierwsza podwyżka stóp w USA 
nastapi już w II kwartale 2015 roku. Podwyżki stóp w USA w perspektywie 
2015 roku będą sprzyjąć dalszej aprecjacji kursu dolara względem euro. 

 

Polityka monetarna EBC:  dalsze ilościowe luzowanie polityki 
monetarnej będzie w 2015 roku osłabiać euro do dolara 

 

Spadająca podaż kredytów oraz narastająca presja deflacyjna (Wykres 9) 
skłoniły EBC do obniżenia podstawowych stóp procentowych do 0%, stopy 
depozytowej poniżej 0%, uruchomienia programu TLTRO oraz skupu ABS-ów. 
Słabe rezultaty dotychczasowych działań (m.in. niewielkie zainteresowanie 
TLTRO) powodują, że prezes EBC M. Draghi oraz inni członkowie EBC sugerują 
podjęcie kolejnych działań zmierzających do dalszego luzowania polityki 
monetarnej, również ilościowego. Rozważany jest m.in. skup obligacji 
korporacyjnych oraz rządowych. Podjęcie tego typu działań oznaczałoby, że 
EBC wszedłby na drogę ekspansji ilościowej zbliżonej do tej jaka miała miejsce 
w USA w ramach QE3. Zanim to jednak nastąpi najprawdopodobniej EBC 
będzie chciał jeszcze poczekać na rezultaty grudniowej transzy TLTRO, 
przygotować techniczne szczegóły dalszego rozszerzena klasy skupowanych  

 

Wykres 9. Agregat M3 strefy euro na tle inflacji CPI (oba w skali rok do roku). Mała 

podaż kredytów w strefie euro wywiera presję na spadek cen. 

 

Źródło: Thomson Reuters, PKO Bank Polski 
 

 

aktywów oraz uzgodnić konsensus w ramach Rady EBC, w której narasta 
opozycja „państw północnych” przeciw dalszej ekspansji ilościowej. To 
wszystko będzie powodować, że dalsze luzowanie ilościowe nastąpi 
najwcześniej pod koniec I kwartału lub nawet dopiero w II kwartale 2015 roku. 
Poniewaź M.Draghi zapowiedział, że limitem dla ewentualnej ekspansji 
ilościowej EBC będzie poziom bilansu banku centralnego z końca 2012 roku 
stąd biorąc pod uwagę jego aktualne poziomy należy oczekiwać, że wzrośnie on 
o ok. 1 – 1,2  bln euro. Wzrost bilansu EBC do końca 2012 roku odbywał się 
przede wszystkim poprzez ekspansję bazy monetarnej, która zgodnie z teorią 
ilościową najsilniej wpływa na kurs walutowy. Relatywna baza monetarna Fed-
u względem EBC silnie oddziaływała na kurs eurodolara po 2008 roku (Wykres 
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10). Bieżące poziomy realtywnej bazy monetarnej Fed/EBC wskazują na dużo 
wyższe poziomy kursu EUR/USD niż aktualnie rynkowe, jeżeli jednak uwzględnić 
zapowiadany przez Mario Draghiego potencjalny limit wzrostu bilansu EBC, 
oraz adekwatny do tego wzrost bazy monetarnej EBC do poziomów z końca 
2012 roku wówczas okazuje się, że rynek eurodolara w dużym stopniu 
zdyskontował już antycypowany wzrost bilansu i bazy monetarnej EBC (przy 
założeniu, że zgodnie z zapowiedzią Fed-u nie będzie się pozbywał zakupionych 
aktywów po zakończonej ekspansji ilościowej, tylko czekał do ich zapadnięcia). 

 

Wykres 10. Relatywna baza monetarna Fed/EBC na tle kursu EUR/USD. Zmiany bazy 

monetarnej Fed-u i EBC po 2008 roku silnie wpływały na zmiany kursu eurodolara. 

Zapowiedziany przez M. Draghi’ego wzrost bilansu EBC do poziomów z końca 2012 

roku jest już w dużym stopniu zdyskontowany przez rynek eurodolara. Dalsze spadki 

kursu EUR/USD będą w 2015 roku zależeć głównie od oczekiwań na wzrost stóp 

procentowych w USA, lub większej skali ekspansji ilościowej EBC niż jest to aktualnie 

zakładane przez prezesa EBC. 

 

Źródło: Thomson Reuters, PKO Bank Polski. 
 

 

Oznacza to, że dalsze spadku kursu EUR/USD będą w dużym stopniu zależne 
bardziej od oczekiwań na podwyżki stóp w USA niż dalszą ekspansję ilościową 
EBC, chyba, że ostatecznie okaże się, że baza monetarna EBC wzrośnie jednak 
bardziej niż to miało miejsce w końcu 2012 roku. 

 

Podsumowanie prognoz kursu EUR/USD na 2015 rok 

 

 

 Wskazania naszego modelu behawioralnego realnego EUR/USD 

sugerują dalszą kontynuację trendu aprecjacji dolara względem euro w 

perspektywie 2015 roku. 

 

 Dalsza ekspansja ilościowa EBC w skali zapowiadanej przez M. 

Draghi’ego (stan bilansu EBC z końca 2012 roku) jest już w dużym 

stopniu zdyskontowana przez rynek eurodolara. Dalsze spadki kursu 

EUR/USD w 2015 roku będą zależeć przede wszystkim od oczekiwań 

wzrostu stóp procentowych w USA. 

 

 Oczekiwane przez nas 2-3 podwyżki stóp procentowych w USA będą 

sprzyjać osłabianiu kursu eurodolara do końca 2015 roku. 

 

 

Antycypowany poziom relatywnej bazy monetarnej Fed/EBC 

po uwzględnieniu poziomu bazy monetarnej EBC wynikającej 

z zapowiedzianego przez M. Draghiego wzrostu bilansu EBC 

do poziomów z końca 2012 roku. 
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Porównanie wskazań 

Modelu 1 oraz Modelu 2 

pozwala określić czy kurs 

EUR/PLN znajduje się 

bardziej pod wpływem 

„czynników wewnętrznych” 

czy „czynników 

zewnętrznych”. 

Nasze dwa modele realnego 

EUR/PLN uwzględniają 

zarówno relatywną 

„równowagę wewnętrzną” 

(Model 1) jak i relatywną 

„równowagę zewnętrzną” 

(Model 2) strefy euro i 

Polski. 

EUR/PLN POD SILNYM WPŁYWEM OBNIŻEK STÓP PROCENTOWYCH                    
W POLSCE ORAZ OCZEKIWAŃ NA PODWYŻKI STÓP W USA 

 

Celem wyciągnięcia wniosków odnośnie kształtowania się kursu EUR/PLN w 
2015 roku skonstruowaliśmy dwa modele realnego kursu EUR/PLN.  

 

Pierwszy z nich jest oparty o założenia teorii Harroda-Balassy-Samuelsona, 
zgodnie z którą relatywnemu wzrostowi produktywności w sektorach 
produkujących dobra przeznaczone przede wszystkim do handlu 
międzynarodowego (w naszym modelu reprezentowane przez ceny 
producentów PPI w Polsce i strefie euro) towarzyszy nieproporcjonalny 
relatywny wzrost cen w sektorach produkujących dobra konsumpcyjne 
przeznaczone głównie do użytku wewnątrzkrajowego (w naszym modelu 
reprezentowane przez ceny CPI). Ponieważ w krajach rozwijających się 
dynamika wrostu cen dóbr nie podlegających wymianie międzynarodowej jest 
zwykle szybsza niż w krajach rozwiniętych dlatego obserwując relację zmian 
cen dóbr podlegających wymianie międzynarodowej oraz nie podlegających 
wymianie międzynarodowej wybranych gospodarek można wyznaczyć poziom 
równowagi bilateralnego kursu walutowego. Zgodnie z pierwszym modelem im 
szybszy wzrost cen CPI względem cen PPI w Polsce tym silniejszy złoty.  

 

Drugi z naszych modeli jest modelem autorskim opartym o kombinację 
patytetu terms of trade oraz cząstkowych równowag rynku finansowego, 
zgodnie z przyjmowanymi założeniami, że równowaga kursu walutowego 
kształtuje się zarówno na rynku towarowym jak i rynku finansowym oraz, że te 
dwie równowagi mogą się między sobą znacząco różnić nie tylko w krótkim 
okresie czasu. Drugi modeli jest w swojej strukturze podobny do naszego 
modelu realnego kursu EUR/USD, gdzie parytet ilorazu ceny eksportowe/ceny 
producentów jest przybliżeniem parytetu terms of trade i reprezentuje 
równowagę handlu zagranicznego, iloraz realnych 10-letnich stóp 
procentowych wyznacza równowagę rynku pieniężnego a parytet indeksów 
giełdowych jest aproksymacją relatywnej równowagi rynków giełdowych. 
Rozdzielenie w modelu równowagi rynku finansowego na równowagi 
cząstkowe tj. równowagę rynku pieniężnego i rynku giełdowego ma w założeniu 
odzwierciedlać komplementarność tych dwóch rynków w ramach systemu 
finansowego. 

 

Podstawowa różnica między obydwoma naszymi modelami polega na tym, że 
pierwszy nieco większy akcent kładzie na relatywną równowagę sfery realnej 
(określanej przez poziomy cen CPI i PPI) gospodarek dla których oblicza się 
bilateralny kurs walutowy, podczas gdy drugi w większym stopniu koncentruje 
się na cenowej równowadze zewnętrznej porównywanych gospodarek (parytet 
terms of trade jest przybilżeniem cenowej równowagi w handlu towarowym a 
parytety 10-letnich stóp procentowych oraz indeksów giełdowych są 
przybliżeniem równowagi sfery finansowej).   

 

W realiach otwartej gospodarki rynkowej czynniki zewnętrzne i wewnętrzne 
przenikają się poprzez mechanizm dostosowań cenowych, który w długim 
okresie czasu dąży do wyrównania poziomów cen. Oznacza to, że w dłuższym 
okresie czasu „wszystko zależy od wszystkiego” dlatego, konieczne jest 
przyjęcie pewnych uogólniających założeń interpretacyjnych. I tak, w 
pierwszym modelu przyjmujemy założenie, że ceny PPI i CPI są cenami 
„wewnętrznymi” nawet wówczas, gdy głównym motorem ich zmian były 
impulsy płynące z zewnątrz, o ile ich wpływ został już zaabsorbowany przez 
ceny PPI i CPI. W drugim modelu przyjmujemy założenie, że równowaga sfery 
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finansowej jest uwarunkowaniem „zewnętrznym” gospodarki, ze względu na 
dużą szybkość dostosowań cen na krajowych rynkach finansowych do 
wydarzeń mających swoje źródła na międzynarodowych rynkach finansowych. 
W rezultacie przyjętych założeń uogólniających ewentualne różnice we 
wskazaniach pierwszego i drugiego modelu behawioralnego należy traktować 
jako efekt krótko- i średnioterminowych opóźnień bądź zakłóceń 
funkcjonowania mechanizmu transmisyjnego na linii relatywne uwarunkowania 
zewnątrzgospodarcze – relatywne uwarunkowania wewnątrzgospodarcze 
krajów, dla których jest modelowany bilateralny kurs walutowy.   

 

Równanie (2) oraz Tabela 3 przedstawia pierwszy model natomiast równianie 
(3) oraz Tabela 4 przedstawia nasz drugi model. 

 

(2) 

 

𝑒𝑢𝑟𝑝𝑙𝑛𝑡 = 1,39706 + 2,28397(𝑝𝑝𝑖𝑡
𝑃𝐿 𝑐𝑝𝑖𝑡

𝑃𝐿⁄ ) + 2,35191(𝑐𝑝𝑖𝑡
𝐸𝑍 𝑝𝑝𝑖𝑡

𝐸𝑍⁄ ) 

 

 

𝐴𝑑𝑗. 𝑅2 = 0,770767       𝑆𝐸 = 0,0899883 
 

 

Tabela 3. Zmienne pierwszego behawioralnego modelu realnego EUR/PLN (Model 1) 

  Zmienna Parametr (Błąd standardowy) {Prawdopodobieństwo} 

stała 1,39706 (0,003723) {0,0000} 

𝑝𝑝𝑖𝑡
𝑃𝐿 𝑐𝑝𝑖𝑡

𝑃𝐿⁄  2,28397 (0,1320) {0,0000} 

𝑐𝑝𝑖𝑡
𝐸𝑍 𝑝𝑝𝑖𝑡

𝐸𝑍⁄  2,35191 (0,1140) {0,0000} 

*Estymacje parametrów wykonano metodą KMNK (OLS – Ordinary Least Squares). 
Źródło: Thomson Reuters, PKO Bank Polski 

 
gdzie: 
 

 𝑒𝑢𝑟𝑝𝑙𝑛𝑡- logarytm kursu EUR/PLN urealnionego indeksem CPI strefy euro (2010=100)  i Polski (2010=100) w okresie t, 

 𝑝𝑝𝑖𝑡
𝑃𝐿 𝑐𝑝𝑖𝑡

𝑃𝐿⁄  - logarytm ilorazu indeksu polskich cen producentów (2010=100)  i konsumentów (2010=100)  w okresie t, 

 𝑐𝑝𝑖𝑡
𝐸𝑍 𝑝𝑝𝑖𝑡

𝐸𝑍⁄  - logarytm ilorazu indeksu cen konsumentów (2010=100) i producentów (2010=100) w strefie euro w okresie 
t. 

 

(3) 

 

𝑒𝑢𝑟𝑝𝑙𝑛𝑡 = −0,734678 + 0,449858(𝑡𝑜𝑡𝑡
𝐸𝑍 𝑡𝑜𝑡𝑡

𝑃𝐿⁄ ) + 0,0853889(𝑟𝑡
𝑃𝐿 𝑟𝑡

𝐷𝐸⁄ ) + 0,0840278(𝑠𝑡
𝐸𝑍 𝑠𝑡

𝑃𝐿⁄ ) 

 

 

𝐴𝑑𝑗. 𝑅2 = 0,666259   𝑆𝐸 = 0,0788683 

 

 

Tabela 4. Zmienne drugiego behawioralnego modelu realnego EUR/PLN (Model 2) 

  Zmienna Parametr (Błąd standardowy) {Prawdopodobieństwo} 

stała -0,734678 (0,19990) {0,0003} 

𝑡𝑜𝑡𝑡
𝐸𝑍 𝑡𝑜𝑡𝑡

𝑃𝐿⁄  0,449858 (0,04421) {0,0000} 

𝑟𝑡
𝑃𝐿 𝑟𝑡

𝐷𝐸⁄  0,0853889 (0,01601) {0,0000} 

𝑠𝑡
𝐸𝑍 𝑠𝑡

𝑃𝐿⁄  0,0840278 (0,03845) {0,0306} 

*Estymacje parametrów wykonano metodą KMNK (OLS – Ordinary Least Squares). 

Źródło: Thomson Reuters, PKO Bank Polski 
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Wskaźnik siły oddziaływania 

relatywnych równowag 

wewnętrznych i 

zewnętrznych kursu 

EUR/PLN sugeruje, że jeszcze 

co najmniej w pierwszej 

połowie 2015 roku będzie on 

pozostawał pod silnym 

wpływem czynników 

zewnętrznych.  

Biorąc pod uwagę trendy 

wskazywane przez Model 1 

oraz Model 2 w pierwszej 

połowie 2015 roku bardziej 

prawdopodobna jest 

stabilizacja lub dalsza 

deprecjacja kursu złotego 

wobec euro niż jego 

aprecjacja (Model 1 

wskazuje na malejący 

potencjał aprecjacji złotego, 

Model 2 na rosnący 

potencjał do deprecjacji 

złotego). 

gdzie: 

 

 𝑒𝑢𝑟𝑝𝑙𝑛𝑡 - logarytm realnego kursu EUR/PLN urealnionego indeksami CPI strefy euro (2010=100) i Polski (2010=100) w 
okresie t, 

 𝑡𝑜𝑡𝑡
𝐸𝑍 - logarytm realnego terms of trade (iloraz indeksów cen eksportowych i importowych, 2010=100) strefy euro w 

okresie t urealniony indeksem CPI strefy euro (2010=100), 

 𝑡𝑜𝑡𝑡
𝑃𝐿 - logarytm realnego terms of trade (iloraz indeksów cen eksportowych i importowych, 2010=100) Polski w okresie t 

urealniony polskim indeksem CPI (2010=100), 

 𝑟𝑡
𝑃𝐿 – logarytm  realnej 10-letniej stopy procentowej Polski w okresie t, urealnionej polskim indeksem CPI (2010=100), 

 𝑟𝑡
𝐷𝐸 – logarytm realnej 10-letniej stopy procentowej Niemiec w okresie t, urealnionej niemieckim indeksem CPI (2010=100), 

 𝑠𝑡
𝐸𝑍 - logarytm realnego indeksu giełdowego STOXX50 w okresie t urealnionego indeksem CPI strefy euro (2010=100), 

 𝑠𝑡
𝑃𝐿 – logarytm realnego indeksu giełdowego WIG20 w okresie t urealnionego polskim indeksem CPI (2010=100), 

  

 

Graficzne rezultaty modelowania naszych obydwu modeli przedstawia Wykres 
11. Jak pokazuje Wykres 11 wskazania modeli nieco się między sobą różnią.  

 

Model 1, który koncentruje się przede wszystkim na „wewnętrznych” indeksach 
cenowych (tj. indeksach CPI i PPI) strefy euro i Polski wskazuje na większy 
potencjał do aprecjacji złotego w 2015 roku niż ma to miejsce w przypadku 
Modelu 2, który koncentruje się przede wszystkim na zewnętrznej równowadze 
gospodarek strefy euro i Polski (tj. parytecie terms of trade oraz równowagach 
cząstkowych rynków finansowych i które z definicji szybciej dyskontują 
informacje niż ceny CPI i PPI). 

 

W oparciu o nasze dwa modele realnego EUR/PLN można skonstruować 
przybliżony wskaźnik wpływu czynników wewnątrzgospodarczych i 
zewnątrzgospodarczych strefy euro i Polski na kurs EUR/PLN poprzez odjęcie 
kursu teoretycznego wskazywanego przez Model 1 od kursu teoretycznego 
wskazywanego przez Model 2 (Wykres 12). Jak pokazuje Wykres 12 wpływ 
wewnętrznych i zewnętrznych równowag strefy euro i Polski na kurs EUR/PLN 
przebiega w sposób cykliczny. Widać na nim m.in. silnie zewnętrzny wpływ 
wybuchu kryzysu finansowego w połowie 2008 roku, narastające na rynkach 
finansowych od połowy 2011 roku obawy o bankructwo Grecji, a także wpływ 
operacji LTRO Europejskiego Banku Centralnego oraz QE3 Rezerwy Federalnej.  

 

Biorąc pod uwagę, że bieżące poziomy naszego wskaźnika wpływu 
wewnętrznych i zewnętrznych równowag strefy euro i Polski na kurs EUR/PLN 
pokazują silny wpływ tych drugich oraz to, że w naszym wskaźniku cykle 
wpływu od 2003 roku trwają przynajmniej 2-3 kwartały, należy założyć, że 
jeszcze co najmniej w pierwszej połowie 2015 roku kurs EUR/PLN będzie 
pozostawał pod silniejszym wpływem czynników zewnątrzgospodarczych strefy 
euro i Polski niż tych płynących z relacji „wewnętrznych” cen CPI i PPI strefy 
euro i Polski.  

 

Szczegółowe komponenty składowe naszych dwóch modeli realnego EUR/PLN, 
w formie graficznej, przedstawiają Wykres 13, Wykres 14, oraz Wykres 15. 
Wykres 13 przedstawia zmienne naszego pierwszego modelu, a pozostałe 
wykresy przedstawiają zmienne naszego drugiego modelu behawioralnego.  

 

Z Wykresu 13 wynika, że słabszy wzrost gospodarczy w strefie euro, który 
przekłada się na słabszą dynamikę wzrostu cen CPI względem cen PPI 
poprawia konkurencyjność producentów ze strefy euro i stwarza 
średniotermiowe podstawy do ożywienia w europie. Ponieważ poprawa 
konkurencyjności producentów w strefie euro jest większa niż ma to aktualnie 
miejsce w Polsce zwiększa to prawdopodobieństwo deprecjacji złotego wobec 
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euro ze względu na poprawę wewnętrznych uwarunkowań konkurencyjnych w 
strefie euro w strosunku do tych w Polsce. 

 

Wykres 11. Realny EUR/PLN na tle naszych modeli (skala logarytmiczna).  Model 1, 

który kładzie nacisk na równowagę sfery realnej dobrze sprawdzał się również przed 

wejściem Polski do Unii Europejskiej, Model 2, który kładzie nacisk na równowagę 

zewnętrzną (handel międzynarodowy i sfera finansowa) nieco lepiej opisuje wahania 

realnego EUR/PLN w okresie po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Model 1 wskazuje 

na malejący potencjał do aprecjacji złotego, Model 2 wskazuje na rosnące 

prawdopodobieństwo deprecjacji złotego. Kombinacja wskazań obu modeli wskazuje na 

rosnące prawdopodobieństwo stabilizacji lub deprecjacji złotego w perspektywie 

pierwszych 2,3 kwartałów 2015 roku. 

 

Źródło: Thomson Reuters, PKO Bank Polski 

 
 

Wykres 12. Wskaźnik siły oddziaływania relatywnych równowag wewnętrznych i 

zewnętrznych strefy euro i  Polski na realnego EUR/PLN (skala logarytmiczna). 

Wskaźnik sugeruje, że realny EUR/PLN w dalszym ciągu pozostaje pod silniejszym 

oddziaływaniem relatywnych równowagi zewnętrznych niż relatywnych równowag 

wewnętrzych strefy euro i Polski.  

 

Objaśnienia:  

 Wartości wskaźnika powyżej 0 wskazują na silniejszy wpływ relatywnych równowag  zewnętrznych, 
warości wskaźnika poniżej 0 na silniejsze oddziaływanie realtywnych równowag wewnętrznych 

strefy euro i Polski na kurs EUR/PLN.  

 Czarne linie na wykresie reprezentują odpowiednio jednokrotne i dwukrotne odchylenia 
standardowe. 

Źródło: Thomson Reuters, PKO Bank Polski 

 
 

Z kolei w przypadku zmiennych drugiego modelu, wszystkie jego zmienne tj. 
zarówno przybliżona równowaga cenowa handlu zagranicznego 
reprezentowana przez parytet terms of trade (Wykres 14) jak i relatywne 

↓ Czynniki wewnętrzne euro i złotego 

↑ Czynniki zewnętrzne 
euro i złotego 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙1 𝐴𝑑𝑗. 𝑅2

= 77,0767% 

 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙2 𝐴𝑑𝑗. 𝑅2 = 66,6259% 
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Wykres 13. Realny EUR/PLN na tle zmiennych pierwszego modelu behawioralnego. 

Realny EUR/PLN znajduje się w obszarze wyznaczanym przez relację cenowej 

konkurencyjności producentów w Polsce i strefie euro. Deflacyjne tendencje w strefie 

euro i w Polsce spowodowały poprawę cenowych konkurencyjności producentów 

względem konsumentów, jednak silniejsza poprawa konkurencyjności nastąpiła w 

strefie euro co w dalszej perspektywie może działać na niekorzyść złotego. 

 

Objaśnienia:  

 pl(ppi/cpi) – wyznacza cenową konkurencyjność producentów w Polsce, 

 ez(cpi/ppi) – wyznacza odwróconą cenową konkurencyjność producentów w strefie euro. 

Źródło: Thomson Reuters, PKO Bank Polski 

 

Wykres 14. Realny EUR/PLN na tle zmiennej drugiego modelu behawioralnego tj. 

parytetu terms of trade (skala logarytmiczna). Przybliżona równowaga cenowa handlu 

zagranicznego wskazuje na deprecjację kursu złotego. 

 

Źródło: Thomson Reuters, PKO Bank Polski 

 

Wykres 15. Realny EUR/PLN na tle zmiennej drugiego modelu 

tj. ilorazu realnych 10-letnich stóp procentowych Polski i 

Niemiec. Bieżące poziomy tej zmiennej ze względu na silne 

spadki rentowności w Niemczech nie sprzyjają złotemu. 

 

Wykres 16. Realny EUR/PLN na tle zmiennej drugiego modelu 

behawioralnego tj. realnego parytetu indeksów giełdowych 

Niemiec i Polski. Bieżące poziomy tej zmiennej osłabiają złotego 

względem euro. 

 

 

 

Źródło: Thomson Reuters, PKO Bank Polski  Źródło: Thomson Reuters, PKO Bank Polski 



KWARTALNIK RYNKOWY  
I SPOJRZENIE W ROK 2015 
Rynek Walutowy 

 

18 grudnia 2014 Strona 38/6 1  

Dalsze luzowanie ilościowe 

polityki monetarnej przez 

EBC w warunkach 

narastających oczekiwań na 

rychłe podwyżki stóp 

procentowych w USA oraz 

dalsze obniżki stóp w Polsce 

może nie pomóc w takim 

stopniu jak to miało miejsce 

w przypadku programów 

LTRO1 i LTRO2 

Europejskiego Banku 

Centralnego. 

równowagi cząstkowe rynku finansowego tj. parytet 10-letnich stóp 
procentowych (Wykres 15) oraz parytet indeksów giełdowych (Wykres 16) 
działają na niekorzyść złotego.  

 

Ponieważ równowagę na rynku EUR/PLN określają zarówno czynniki 
zewnętrzne jak wewnętrzne, choć w tym momencie punkt ciężkości jest bardziej 
po stronie czynników spoza sfery realnej warto szczegółowo przeanalizować 
zarówno jedne jak i drugie. 

 

Do czynników działających z zewnątrz sfery realnej należą: 

 

 Narastające oczekiwania na szybsze i zdecydowane podwyżki stóp w 
USA. Ponieważ efektem QE3 był silny przepływ kapitału na rynki 
wschodzące stąd stopniowe kończenie ekspansji ilościowej aż do jej 
zaprzestania spowodowało stopniowy odpływ kapitału z rynków 
wschodzących, w tym i z Polski (Wykres 17) oraz deprecjację złotego 
(bardzo umiarkowaną na tle innych walut rynków wschodzących). 
Oczekiwania na rychłe podwyżki stóp w USA nie będą raczej sprzyjać 
aprecjacji złotego. 

 

Wykres 17. EUR/PLN na tle sumy rachunku finansowego i kapitałowego. Przepływy 

finansowe od połowy 2013 roku działają mocno na niekorzyść złotego. 

 

Źródło: Thomson Reuters, PKO Bank Polski 
 

 

 Dalsze luzowanie ilościowe przez EBC poprzez rozszerzenie asortymetu 
skupowanych aktywów jest czynnikiem odziałującym potencjalnie 
pozytywnie na złotego, chociaż ten wpływ może być dużo mniejszy niż 
to miało miejsce w przypadku programów LTRO1 i LTRO2 ze względu 
na oczekiwania podwyżek stóp procentowych w USA, które mogą 
przejąć dużą część wygenerowanych przez EBC w ramach ekspansji 
ilościowej EBC środków. Również przedłużająca się deflacja w Polsce 
może skłonić RPP do dalszych obniżek stóp co również nie będzie 
raczej stymulować przepływ kapitału zagranicznego do Polski i tym 
samym aprecjację złotego. 

 

 Spowolnienie gospodarcze w Chinach. jest czynnikiem, który pośrednio 
już zmniejsza popyt na waluty rynków wschodzących, w tym i na 
złotego (Wykres 18) i prawdopodobnie ten negatywny wpływ utrzyma 
się również w 2015 roku. Działania zaradcze chińskich władz łagodzą 
negatywne następstwa spowolnienia ale nie zmieniają trendu. Z tego 
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względu potencjał aprecjacyjny złotego w 2015 roku może być mocno 
ograniczony. 

 

Wykres 18. Wskaźnik wyprzedzający koniunktury w Chinach jest dobrym wskaźnikiem 

długookresowego trendu kursu EUR/PLN. Pogorszenie koniunktury w Chinach jest 

czynnikiem, który w perspektywie 2015 roku będzie powstrzymywał złotego przed zbyt 

silną aprecjacją. 

 

Źródło: Thomson Reuters, PKO Bank Polski 
 

 

 Niepewna sytuacja gospodarcza w Rosji i na Ukrainie może być 
elemeentem pogarszającym sentyment inwestycyjny wobec walut 
regionu Europy Środkowo-Wschodniej w tym i złotego. 

 

Do czynników oddziałujących ze sfery realnej należą: 

 

 Słabe dane inflacyjne i produkcyjne z Polski. Spowalnianie koniunktury 
w strefie euro i w Polsce, której efektem jest spadek inflacji (Wykres 
19) oraz produkcji (Wykres 20) pobudza oczekiwania na obniżki stóp 
procentowych w Polsce co w naturalny sposób osłabia złotego. 
Wykres 13 ze zmiennymi naszego pierwszego modelu wskazuje, że 
procesy deflacyjne jakie następują w strefie euro i w Polsce działają 
bardziej na korzyść producentów z Eurolandu co sugeruje ograniczony 
potencjał do aprecjacji kursu złotego w 2015 roku nawet gdyby te 
tendencje miały się stopniowo odwracać na korzyść producentów z 
Polski.. 

 

Wykres 19. Polski CPI na tle analogicznego wskaźnika strefy 

euro. Głębokie spadki cen konsumpcyjnych w Polsce, głębsze 

niż w strefie euro sugerują spowolnienie koniunktury i rosnące 

prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych w Polsce. 

 
Wykres 20. Nowe zamówienia przemysłowe w Niemczech na tle 

kursu EUR/PLN. Względna stabilizacja koniunktury w 

niemieckim przemyśle sugeruje stabilne notowania eurozłotego. 

 

 

 

Źródło: Thomson Reuters, PKO Bank Polski  Źródło: Thomson Reuters, PKO Bank Polski 
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Pierwsza podwyżka stóp w 

USA w połowie 2015 roku 

może przejściowo 

spowodować osłabienie 

złotego podobne w swej 

skali do tych które 

występowały w związku z 

taperingiem QE3 (czerwiec 

2013 i styczeń 2014) jednak 

nie zakładamy aby tego typu 

reakcje rynków, jeżeli 

nastąpią mogły mieć trwały 

wpływ na notowania kursu 

EUR/PLN. 

Zakładając, że deflacja w Polsce zakończy się w połowie roku oraz 
zmaterializują się prognozy przyśpieszenia wzrostu gospodarczego w 
Polsce wówczas rozszerzona ekspansja ilościowa EBC oraz oswojenie 
się rynków z podwyżkami stóp w USA przyniosą bardziej wyraźną 
aczkolwiek ciagle umiarkowaną aprecjację złotego. 

 

Podsumowanie prognoz kursu EUR/PLN na 2015 rok 

 

Sumując wpływ zarówno czynników zewnętrznych (tych działających 
pozytywnie i neagtywnie na złotego) jak i wewnętrznych w oparciu o wskaźnik 
oddziaływania relatywnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych (Wykres 
12)  najbardziej prawdopodobne jest, że kurs złotego co najmniej przez 2 - 3 
kwartały będzie się stabilizował lub umiarkowanie osłabiał.  

 

Czynnikami negatywnie oddziałującymi na złotego w tym okresie będą: 

  

 Oczekiwania na rychłe podwyżki stóp procentowych w USA, które 
rozpoczną się w połowie 2015 roku, 

 Słabnąca koniunktura w Chinach negatywnie oddziałująca na globalny 
popyt na waluty rynków wschodzących w tym i złotego, 

 Niepewna sytuacja gospodarcza Rojsji i Ukrainy, która może ważyć na 
sentymecie inwestycyjnym wobec innych walut naszego regionu, w 
tym i złotego, 

 Deflacja w Polsce, która może uruchomić dalsze obniżki stóp w Polsce 
hamując potencjalną aprecjację złotego w rezultacie rozszerzonej 
ekspansji ilościowej EBC. 

 

Czynnikiem pozytywnym w tym okresie będzie stopniowo rozszerzana od I 
kwartału 2015 roku ekspansja ilościowa EBC, jednak jej potencjalnie 
pozytywny wpływ na kurs złotego będzie hamowany przez wymienione powyżej 
czynniki negatywne. 

 

Bardziej wyraźna aprecjacja złotego jest możliwa dopiero pod koniec 2015 roku 
o ile zakończy się w Polsce deflacja a prognozowane przyśpieszenia wzrostu 
gospodarczego rzeczywiście się zmaterializuje. Wówczas rozszerzona ekspansja 
ilościowa EBC trafi na dogodny grunt umożliwiający większy przepływ kapitału 
do Polski i tym samym stopniową aprecjację złotego. Czynnikiem ryzyka dla tej 
prognozy jest głębsze spowolnienie w Chinach w drugiej połowie 2015 roku 
jednak realizację takiego scenariusza uważamy za mało prawdopodobną ze 
względu na duży asortyment środków pozostających w dyspozycji chińskich 
władz umożliwiający płynne łagodzenie przebiegu cyklu koniunkturalnego. 

 

Istotnym czynnikiem wpływu na kurs złotego będą również podwyżki stóp w 
USA w połowie 2015 roku, które mogą w krótkim okresie czasu spowodować 
gwałtowną przecenę walut rynków wschodzących podobną do tej jaka 
nastąpiła w połowie czerwca 2013 roku gdy Fed zapowiedział rychłe 
rozpoczecie taperingu QE3 oraz w początkach stycznia 2014 roku gdy rynek 
uwierzył, że Fed zamierza kontynuować rozpoczęty w grudniu 2013 tapering 
QE3. Nie zakładamy jednak, aby tego typu reakcje rynku o ile nastąpią mogły 
trwale wpłynąć na notowania kursu EUR/PLN. 
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RYNEK AKCJI 

W roku 2015 rynki finansowe pozostaną pod silnym wpływem banków 

centralnych. Fed prawdopodobnie zdecyduje się na lekką korektę w górę 

stóp procentowych, podczas gdy większość innych banków centralnych, w 

tym EBC i Bank Japonii będzie łagodziła politykę z powodu słabego wzrostu, 

obaw o deflację i nieoficjalnego celu osłabienia lokalnych walut. 

 

Spodziewamy się dobrego roku w polskiej gospodarce, dzięki rosnącym 

inwestycjom i konsumpcji. Główne ryzyka związane są ze stagnacją w 

strefie euro i  konfliktem na Wschodzie. 

 

Nie liczymy na przełom w gospodarce Eurolandu, gdzie wzrost PKB 

wyniesie ok. 1%. Groźba deflacji i brak ożywienia na rynku kredytowym 

prawdopodobnie skłonią EBC do rozpoczęcia skupu papierów rządowych. 

Nie sądzimy jednak, żeby QE w istotny sposób wpłynęło na gospodarkę 

realną, do czego niezbędny jest impuls fiskalny. Uważamy że w trakcie roku 

zostanie wypracowany kompromis, który pozwoli na aktywniejszą politykę 

fiskalną w zamian za reformy strukturalne. Jeśli tak się stanie, rok 2016 

będzie dla strefy euro zdecydowanie lepszy, co rynki finansowe zaczną 

dyskontować już w 2015. 

 

Kraje rozwijające się czeka kolejny trudny rok. Perspektywa normalizacji 

polityki pieniężnej w USA i marazm w globalnej wymianie handlowej 

stanowią wyzwania zwłaszcza dla krajów finansujących się na 

międzynarodowych rynkach. Polska w tym kontekście jest względnie 

bezpieczna dzięki niskiemu deficytowi na rachunku obrotów bieżących, 

który w dodatku jest pokryty stabilnymi źródłami finansowania.  

 

Spadki cen surowców energetycznych są korzystne dla gospodarki 

światowej i rynków finansowych, gdyż dostarczają impuls popytowy 

gospodarkom najbardziej tego potrzebującym oraz pomagają w utrzymaniu 

łagodnej polityki pieniężnej dzięki niskiej inflacji. Z drugiej strony, 

konieczność dostosowania się do nowych warunków gospodarek krajów 

eksportujących ropę może wywołać na rynkach przejściowe turbulencje. 

 

Polskie akcje mają według nas potencjał wzrostowy. Wymagający poziom 

wskaźnika C/Z trzeba postrzegać w kontekście niskich nominalnych stóp 

procentowych. Premia za ryzyko znajduje się powyżej historycznych 

średnich i ma potencjał do spadku. Akcjom sprzyjać będzie perspektywa 

solidnego wzrostu gospodarczego w nadchodzących latach w warunkach 

łagodnej polityki pieniężnej. Wierzymy również w pozytywny scenariusz dla 

akcji europejskich, który pośrednio będzie sprzyjać polskiemu rynkowi.  

 

Główne ryzyka dla polskiego rynku związane są z fiaskiem polityki 

monetarnej i fiskalnej w Eurolandzie, eskalacją konfliktu na Wschodzie i 

twardym lądowaniem w Chinach. 

 

Prognozujemy, że WIG w roku 2015 wzrośnie do poziomu 58 tys. pkt a na 

koniec pierwszego kwartału do 54 tys. pkt. 
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Rok 2014 nie przyniósł 

przełomu w gospodarce 

strefy euro. Europejskie 

akcje w trendzie bocznym. 

Polska gospodarka może 

zaliczyć rok do udanych, ale 

giełda nie przyniosła zysków. 

To był trudny czas dla 

rynków wschodzących, w 

szczególności uzależnionych 

od amerykańskiego kapitału 

portfelowego i surowców. 

Rok 2014 we wstecznym lusterku 

W mijającym roku nie doszło do przełomu w gospodarce strefy euro. Wzrost 
PKB poniżej 1% nie różni się znacząco od prognoz z początku roku, za to mocno 
zaskoczyła inflacja. Wbrew oczekiwaniom nie tylko nie odbiła w górę, lecz 
spadła do rekordowo niskiego poziomu 0.3 r/r. Europejski Bank Centralny, przy 
bierności polityki gospodarczej, starał się aktywnie wspierać aktywność 
ekonomiczną obniżając stopy oraz wprowadzając i zapowiadając kolejne 
niestandardowe narzędzia monetarne. Przyczyniło się to do osłabienia euro 
względem dolara, choć w istocie było to raczej wynikiem ogólnego 
wzmocnienia amerykańskiej waluty z powodu poprawiającej się kondycji 
gospodarki USA zwiastującej dalszą normalizację polityki pieniężnej przez Fed. 
Rynki akcji rozczarowały, głównie za sprawą słabych zysków, wolnego tempa 
ożywienia gospodarczego  i braku przekonania co do jego trwałości. Indeks 
STOXX na dzień 18 grudnia przyniósł stopę zwrotu 2%. 
 
Wykres 1. Zmiany indeksów giełdowych w 2014 r.  Wykres 2. Zmienność na giełdach w 2014 r. 

 

 

 

Źródło: Thomson Reuters Datastream  Źródło: Thomson Reuters Datastream 
 

 
Rok należy zaliczyć do udanych z perspektywy polskiej gospodarki. Co prawda 
wzrost nieco powyżej 3%  może nie wydawać się imponujący, ale gdy 
uświadomimy sobie w jakich warunkach zewnętrznych się dokonał, budzi 
zasłużony respekt. Nasz główny partner handlowy – strefa euro (54% eksportu) 
– rozwijał się poniżej oczekiwań. Prognozy z początku roku przekraczające 1% 
były systematycznie korygowane w dół i faktyczny wzrost wyniesie ok. 0.8%. 
Warto również wspomnieć, że choć niektóre kraje regionu zanotują podobną 
dynamikę PKB (Czechy ok. 2.4%, Węgry ok. 3.2%), to jednak dokonają tego po 
okresach zadecydowanie dłuższej i głębszej dekoniunktury (Czechy – recesja w 
latach 2012-2013, Węgry recesja w 2012 roku). 
 
To był trudny rok dla rynków wschodzących. W grudniu 2013 Fed zapowiedział 
początek wygaszania programu skupu aktywów, co podniosło obawy o 
dostępność i koszt finasowania od którego większość krajów rozwijających się 
jest w jakimś stopniu uzależniona. Dla państw zadłużonych w walutach obcych 
wyzwaniem okazało się silne wzmocnienie dolara. Popyt ze strony głównych 
odbiorców nie poprawił się znacząco, gdyż lepszą sytuację w USA równoważyła 
stagnacja w Eurolandzie.  Spowolnienie przechodziły Chiny, próbujące 
reformować gospodarkę w warunkach słabego popytu zewnętrznego. Duże 
znaczenie miała gwałtowna przecena ceny ropy naftowej. W drugiej połowie 
roku benchmark Brent spadł z poziomu 115 do 63 $/bbl. Z punktu widzenia 
krajów eksportujących surowce (spadki dotyczyły nie tylko ropy) było to w 
sposób oczywisty zjawisko negatywne i w tej skali niespodziewane. Nałożyło 
się ono na już wcześniej istniejące problemy. Z drugiej strony importerzy 
skorzystali na tym trendzie. Negatywnym zaskoczeniem była eskalacja 
konfliktu na Ukrainie. 12 miesięcy temu byliśmy świadkami gwałtownych 
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W USA rok zaczął się 

fatalnie, ale potem było już 

tylko lepiej. 

Nic nie wskazuje na przełom 

w gospodarce strefy euro w 

2015 r. PKB wzrośnie ~1%. 

Stabilizuje się rynek 

kredytowy. Nie będzie 

dalszego zacieśnienia 

polityki fiskalnej. 

Wzrost za niski w stosunku 

do wyzwań stojących przed 

Eurolandem. 

Największym problemem 

strefy euro jest słaby popyt 

wewnętrzny, spowodowany 

delewarowaniem sektora 

prywatnego i konsolidacją 

finansów publicznych. 

demonstracji na Majdanie, ale mało kto spodziewał się, że wypadki 
doprowadzą do zajęcia Krymu przez Rosję i konfliktu zbrojnego we wschodniej 
części kraju. 
 
Rok dla gospodarki amerykańskiej zaczął się fatalnie, od kolejnej „zimy 
stulecia”, która niemal sparaliżowała kraj. W efekcie PKB w pierwszych trzech 
miesiącach spadł o 2.1%. Później było już jednak tylko lepiej i napływające 
dane potwierdzały silne ożywienie gospodarcze. Pozytywnie zaskakiwał rynek 
pracy. Przez rok gospodarka stworzyła 2,5 mln miejsc pracy w sektorze 
pozarolniczym. Spektakularny wzrost zanotował dolar, który wzmocnił się w 
stosunku do euro o 10%, a indeks DXY (mierzący zmianę w stosunku do 
koszyka głównych walut) wzrósł o 11%. Giełda zaliczyła historyczne szczyty, 
dzięki dalszej poprawie wyników i łagodniejszej od oczekiwań polityce 
pieniężnej. Stopa zwrotu 9% wygląda imponująco, zwłaszcza gdy weźmie się 
pod uwagę, że nastąpiła po ubiegłorocznym 30%-owym wzroście (196% od 
dołka w 2009 roku). 

SPOJRZENIE W 2015 ROK 

Strefa euro 

Rok 2015 nie zapowiada przełomu gospodarczego na jaki liczy strefa euro. Jest 
mało prawdopodobne żeby Euroland wpadł ponownie w recesję, ale wzrost 
będzie oscylował w okolicach 1% - o wiele za mało w stosunku do potrzeb, 
zwłaszcza że przy braku inflacji, dynamika nominalna będzie bardzo zbliżona do 
realnej. Założenie o umiarkowanym wzroście, rzędu 1%,  wydaje się jednak 
mieć solidne podstawy. 
 
Stabilizuje się sytuacja na rynku kredytowym. Dynamiki kredytu dla 
gospodarstw domowych i firm (po skorygowaniu o rynek obligacji) są lekko 
dodatnie. Po kilku latach konsolidacji fiskalnej wiele wskazuje na to, że nie 
będzie dalszego zacieśniania polityki fiskalnej (Wykres. 4), co powinno 
wspomóc popyt krajowy. Niespodziewany dopalacz dla konsumpcji nadszedł z 
rynku surowców, których Europa jest importerem. Spadek cen ropy i gazu 
zwiększy dochód rozporządzalny gospodarstw domowych i obniży koszty firm.  
 
Strefa euro wciąż boleśnie odczuwa skutki kryzysu finansowego. Po tym jak w 
4 kwartale 2013 wydobyła się z recesji, tempo wzrostu PKB tylko raz, na 
początku 2014 roku, nieznacznie przekroczyło 1%, a cały rok zamknie w 
okolicach 0.8%.  Wartość ta maskuje spore różnice wewnątrz bloku. Niemcy 
rozwijają się w tempie 1.4%, co przy praktycznie nieistniejącym bezrobociu, 
zrównoważonym budżecie, umiarkowanym zadłużeniu i wysokiej zamożności 
społeczeństwa może satysfakcjonować. Na drugim biegunie znajdują się 
pogrążone w kryzysie kraje Południa, w których recesja lub minimalny wzrost 
nie pozwalają na pokonanie największych problemów tj. zadłużenia i 
bezrobocia. Problem mają zresztą także kraje jądra Europy, np. Francja,  czy 
Holandia. Nawet Hiszpania, która trochę na wyrost stawiana jest jako 
pozytywny przykład skuteczności pokryzysowych reform, ze swoim wzrostem 
1.3% nie ma co liczyć na rozwiązanie problemu 25%-owego bezrobocia. 
 
Największym wyzwaniem Eurolandu jest pobudzenie popytu wewnętrznego. W 
ujęciu realnym spadł on w odniesieniu do roku 2008 o 5%, podczas gdy w USA 
wzrósł w tym czasie o 6%. Nietrudno to wytłumaczyć. Gospodarstwa domowe, 
zadłużone i niepewne pracy, jako priorytet stawiają wzmocnienie domowych 
bilansów a nie zaciąganie nowych zobowiązań. Firmy zaś nie kwapią się do 
inwestycji z obawy o perspektywy popytu na towary i usługi. W takich 
sytuacjach „keynesowską” receptą na ubytek w popycie sektora prywatnego 
jest ekspansywna polityka budżetowa (zwiększone wydatki lub/i redukcje 
podatków). Jednak w przypadku Eurolandu dążenie do konsolidacji finansów 
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Eksport netto pomógł, ale nie 

rozwiąże problemów na 

dłuższą metę. 

EBC prowadzi aktywną 

politykę monetarną, ale jej 

skuteczność jest niewielka. 

Jesteśmy sceptyczni 

odnośnie przełożenia QE na 

realną gospodarkę. 

publicznych (zależnie od kraju bardziej lub mniej uzasadnione) sprawiło, że z tej 
strony nie tylko nie nadszedł ratunek, ale w wielu przypadkach dodatkowe 
obciążenie. 
 
Przy niedostatku popytu wewnętrznego, ostatnią deską ratunku pozostaje 
eksport netto. Na tym polu strefa euro zanotowała spory sukces. Bilans na 
rachunku obrotów bieżących który zwykle oscylował w okolicach zera, w 
ostatnich trzech latach urósł do nadwyżki 2.4% PKB, częściowo z powodu 
spadku importu, ale także dzięki wzrostowi eksportu. Kraje Południa, które przez 
dziesięciolecia miały deficyty, obecnie wykazują nadwyżki C/A. Jednak eksport 
netto nie będzie wybawieniem dla Eurolandu, nawet jeśli w krótkim okresie uda 
się go jeszcze nieco zwiększyć (m.in. dzięki spadkowi cen surowców). To co jest 
możliwe dla małej, otwartej gospodarki, jest bez porównania trudniejsze dla 
bloku gospodarczego tworzącego 17% światowego PKB. Przy słabości rynków 
rozwijających się, zwłaszcza eksporterów surowców, ale także Chin, wiara we 
wchłonięcie znacząco większej ilości europejskich produktów jest naiwna. 
Również założenie, że coraz bardziej konkurencyjna krajowa produkcja zastąpi 
import z krajów o zdecydowanie niższych kosztach pracy  wydaje się 
nadmiernie optymistyczna. Możliwe byłoby to przy ograniczeniu swobody 
handlu, ale to broń obosieczna i w dłuższym terminie działanie 
autodestrukcyjne. Oczywiście ta konkluzja w najmniejszym stopniu nie 
podważa sensu reform mających na celu poprawę konkurencyjności. Są one 
konieczne choćby po to aby obronić zdobycze z ostatnich lat. 
 
EBC, mimo wewnętrznych tarć w Radzie, stopniowo łagodził politykę pieniężną 
aż w końcu ściął stopę referencyjną do zera, a depozytową do ujemnego 
poziomu. Uruchomił też szereg programów, mających na celu ulżenie rządom w 
koszcie obsługi długu oraz ożywienie kredytu i inflacji. To pierwsze w dużej 
mierze się powiodło. Rentowności 10-letnich obligacji włoskich i hiszpańskich 
spadły z „defaultowych” poziomów 7% w połowie 2012 roku do poniżej 2% 
obecnie. Kredyt jednak nie ruszył, a inflacja zmierza nieuchronnie w kierunku 
ujemnych odczytów. Obecnie wielkie nadzieje pokładane są w uruchomieniu 
przez EBC skupu papierów rządowych i być może niezabezpieczonych 
korporacyjnych, czyli formy luzowania ilościowego (quantitative easing – QE). 
Ale podobnie jak w książce Karola Dickensa o tym tytule, nadzieje mogą okazać 
się na wyrost. Po QE a’la EBC w zasadzie można liczyć tylko na osłabienie 
wspólnej waluty, a i to nie jest oczywiste, gdyż zależeć będzie od reakcji innych 
banków centralnych. Ewentualne osłabienie euro podniesie nieco inflację i 
poprawi bilans wymiany handlowej. QE powinno także „podgrzać” rynek akcji, 
co zwykle pozytywnie przekłada się na konsumpcję poprzez efekt majątkowy. 
Można też liczyć na pewien pozytywny skutek psychologiczny, wynikający ze 
wzmocnienia przekonania, że bank centralny jest zdeterminowany do bronienia 
integralności strefy euro oraz wypełnienia swojego inflacyjnego mandatu.  
 
Generalnie pozostajemy sceptyczni odnośnie siły oddziaływania europejskiego 
QE na realną gospodarkę. Nawet w przypadku USA, gdzie politykę luzowania 
ilościowego prowadzono przez 5 lat i w tym czasie bilans Fed wzrósł prawie 5-
krotnie, przełożenie programu na gospodarkę realną i inflację jest dalekie od 
oczywistego, choć podzielamy opinię, że QE przyniosło więcej pożytku niż 
negatywnych skutków ubocznych. Warto jednak zwrócić uwagę, że 
amerykańskiemu QE towarzyszył potężny impuls fiskalny. W latach 2009-2011 
deficyty budżetowe eksplodowały do poziomu 9% PKB (średnio w okresie), 
głównie za sprawą obniżek podatków, ale także zwiększenia wydatków. 
Pozwoliło to ochronić gospodarkę przed trwałym załamaniem popytu 
wewnętrznego i uniknąć deflacji. Ponadto wdrożony został program TAPR 
(Troubled Asset Relief Program) o wartości 700 mld $, który pomógł przywrócić 
zaufanie do systemu bankowego, dzięki uwolnieniu go od „toksycznych” 
aktywów. Rynkowe stopy procentowe znajdowały się wyżej, więc efekt 
złagodzenia otoczenia monetarnego był silniejszy. Specyficzna struktura 



KWARTALNIK RYNKOWY 
I SPOJRZENIE W ROK 2015 
Rynek Akcji 

 

18 grudnia 2014 Strona 45/61  

Bez impulsu fiskalnego nie 

będzie przełomu. 

Strefa euro potrzebuje 

reform i stymulacji fiskalnej 

jednocześnie. 

bilansów gospodarstw domowych powodowała, że w przypadku USA efekt 
majątkowy (dzięki odbiciu cen nieruchomości i hossie giełdowej) miał istotne 
znaczenie na co trudno liczyć w Eurolandzie. Postrzeganie siły swoich bilansów 
przez amerykańskie gospodarstwa domowe w dużo większym stopniu zależy od 
koniunktury na rynkach akcji i nieruchomości niż ma to miejsce w przypadku 
ich europejskich odpowiedników. 
 
Wykres 3. Strefa euro: inflacja.  Wykres 4. Strefa euro: koniec konsolidacji fiskalnej. 

 

 

 

Źródło: Thomson Reuters Datastream  Źródło: Komisja Europejska, PKO Bank Polski 
 

 
To rozumowanie prowadzi nas do kluczowej konkluzji, że bez aktywniejszej 
polityki fiskalnej nie ma co liczyć na trwałe ożywienie w strefie euro o 
satysfakcjonującej skali. Impuls fiskalny jest nie tylko wskazany, ale wręcz 
niezbędny.  Może się on dokonać się na dwóch poziomach: wspólnotowym 
lub/i krajowym. Na poziomie wspólnotowym nie spodziewamy się wiele. 
Różnice interesów pomiędzy poszczególnymi członkami Eurolandu i Unii 
Europejskiej są obecnie zbyt duże by uzgodnić sensowny plan działania, choć 
zobaczymy zapewne inicjatywy, które nieco wspomogą wzrost. Przykładem jest 
propozycja szefa Komisji Europejskiej J.C. Junckera, który za pośrednictwem 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i przy udziale inwestorów prywatnych 
chciałby sfinansować inwestycje o wartości nawet 300 mld € w latach 2015-
2017. Sama inicjatywa Junckera, choć słuszna co do idei, napotyka na szereg 
praktycznych przeszkód, które każą wątpić w jej skuteczność w ożywieniu 
inwestycji.  
 
Bardziej prawdopodobna jest stymulacja fiskalna na poziomie krajowym. 
Problem w tym, że ci którzy mogą sobie na nią pozwolić (Niemcy) nie chcą 
tego zrobić, a ci którzy chcieliby (m.in. Francja, kraje południowe) nie mogą z 
powodu limitu deficytów budżetowych. Najkorzystniejsze byłoby poluzowanie 
fiskalne, któremu towarzyszyłyby reformy efektywnościowe (m.in. 
uelastycznienie rynku pracy). Niemcy mają wiele racji sprzeciwiając się 
prostemu zwiększeniu wydatków publicznych, które wspomagają wzrost w 
krótkim terminie, ale podnoszą ryzyko nadużycia w polityce gospodarczej i 
generalnie zmniejszają motywację do reform strukturalnych. Z drugiej strony, 
muszą zaakceptować fakt, że pobudzenie popytu wewnętrznego jest niezbędne 
nie tylko do tego, aby strefa euro wyszła z kryzysu, ale żeby w ogóle przetrwała 
jako blok gospodarczy. 
 
Nasze przekonanie, że ostatecznie zostanie wypracowany kompromis odnośnie 
wsparcia fiskalnego wzmacnia analiza otoczenia polityczno-społecznego. Mimo 
kryzysu, który w wielu krajach skutkował istotnym obniżeniem poziomu życia, 
w żadnym europejskim  państwie do władzy nie doszła partia o skrajnym 
programie, ale ich znaczenie systematycznie rośnie. W wielu krajach sytuacja 
polityczna jest bardzo niestabilna. W Hiszpanii liderem sondaży (wybory 
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parlamentarne na jesieni 2015) jest populistyczna partia Podemos. W Grecji, 
jeśli do 29 grudnia nie uda się wybrać prezydenta (którego rola, nawiasem 
mówiąc jest głównie ceremonialna), będą musiały zostać rozpisane 
przedterminowe wybory. Liderem sondaży jest Syriza, która odrzuca 
wynegocjowane w 2012 roku warunki restrukturyzacji greckiego długu, a 
nawet rządząca umiarkowana Nowa Demokracja premiera Samarasa również 
dąży do ich modyfikacji. We Francji coraz wyższą popularnością cieszy się 
skrajnie prawicowy (w dodatku jak się ostatnio okazało pro-putinowski) Front 
Narodowy. Liderka Marie Le Pen ma duże szanse, aby co najmniej przejść do 
drugiej tury wyborów prezydenckich w 2017, gdzie według obecnych sondaży 
zmierzy się ze „zużytym” w odczuciu większości Francuzów Nicolasem 
Sarkozy’m, co podnosi niepewność odnośnie ostatecznego wyniku. W Szwecji 
(kraj spoza strefy euro) zaledwie po kilku miesiącach upadł rząd i rozpisane 
zostały przedterminowe wybory ponieważ w wyniku bezprecedensowego 
sukcesu antyimigranckiej partii Szwedzcy Demokraci nie udało się stworzyć 
stabilnej większości parlamentarnej. We Włoszech rosną w siłę Liga Północna i 
Ruch Pięciu Gwiazd, a nawet w oazie stabilności, w Niemczech, pole manewru 
kanclerz Merkel ogranicza coraz popularniejsza Alternatywa dla Niemiec, 
promująca antyunijny program. Wątek polityczny sygnalizujemy po raz kolejny, 
gdyż naszym zdaniem będzie miał istotny wpływ na zmianę polityki fiskalnej w 
strefie euro w perspektywie kliku lat, a przełomem będzie rok 2015, kiedy 
decydenci uświadomią sobie ograniczenia polityki monetarnej. 
 
Podsumowując, spodziewamy się, że rok 2015 będzie kolejnym rokiem 
mizernego  wzrostu,  który nie wystarczy do rozwiązania kluczowych 
problemów przed którymi stoi strefa euro. Zakładamy, że na przestrzeni roku, 
prawdopodobnie w drugiej jego części, zostanie wypracowany kompromis 
„pieniądze za reformy” pozwalający na aktywniejszą politykę fiskalną, która 
przełoży się na ożywienie gospodarcze w roku 2016.  
 
Dla rynków akcji, nadchodzący rok zapowiada się obiecująco. QE, choć nie 
przyniesie przełomu w gospodarce realnej, wspomoże koniunkturę na rynkach 
finansowych. W drugiej połowie roku rynek powinien zacząć dyskontować 
lepsze perspektywy roku 2016. 

Polska 

Perspektywy na rok 2015 dla polskiej gospodarki są dobre. Ekonomiści PKO 
Banku Polskiego prognozują przyspieszenie  tempa wzrostu z 3.3% w tym roku 
do 3.6%, czyli powyżej rynkowego konsensusu, który plasuje się w okolicach 
3.2%. Co więcej, prognozę traktujemy jako konserwatywną i widzimy spore 
szanse na jej korektę w górę. Motorami ożywienia będą konsumpcja (przede 
wszystkim spożycie indywidualne) oraz inwestycje (głównie publiczne). 
 
Konsumpcja prywatna (spożycie indywidualne), stanowiąca ok. 60% polskiego 
PKB utrzyma podobną do tegorocznej dynamikę, czyli powyżej 3%. Rosną płace 
(wykres 6). Trend wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyhamował, 
ale wciąż pozostaje dodatni. W całym roku liczba zatrudnionych w sektorze 
przedsiębiorstw (dane z firm zatrudniających ponad 9 osób) powiększy się o 58 
tys. czyli 1.1%. W ostatnich trzech miesiącach liczba miejsc przyrastała o 0.8-
0.9% r/r. Rosną płace nominalne (w roku 2014 3.9%, prognoza na 2015 4.6%), 
co przy deflacji cen konsumpcyjnych sprawia, że przyrost realny jest nawet 
wyższy. Niewiadomą pozostaje, czy i ewentualnie o ile wzrosną płace w sferze 
budżetowej, ale w roku wyborczym rząd zwykle chętniej sięga do kieszeni. W 
kontekście możliwości zwiększenia konsumpcji przez gospodarstwa domowe 
należy wspomnieć o waloryzacji emerytur oraz ulgach dla rodzin 
wielodzietnych zapowiedzianych jeszcze przez poprzedniego premiera pod 
koniec jego urzędowania. W sumie mają one wartość ok. 0.4% PKB. 
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Wykres 5. Polska: rosnące inwestycje.  Wykres 6. Polska: dobre perspektywy konsumpcji. 

 

 

 

Źródło: GDDKiA, MIR, PKO Bank Polski  Źródło: GDDKiA, Min. Infrastruktury i Rozwoju, PKO Bank Polski 
 

 
Na spożycie wpływ ma dynamika kredytów konsumpcyjnych i pośrednio 
mieszkaniowych. Aby mówić o ich dodatniej kontrybucji do wzrostu PKB w 
nadchodzącym roku, powinny rosnąć szybciej niż w roku bieżącym (6.0% po 
korekcie o zmianę kursu walutowego). Widzimy na to szanse. Kredyty 
konsumpcyjne to wciąż jedne z najbardziej rentownych produktów w sektorze 
bankowym, a poprawiająca się sytuacja na rynku pracy powinna wzmocnić na 
nie popyt. Pomóc powinna także redukcja stopy lombardowej (górny limit 
oprocentowania jest równy czterokrotności tej stawki), choć nie można 
wykluczyć, że zostanie ona przez niektóre instytucje finansowe 
zrekompensowana w inny sposób, przez co całkowite koszty nowych kredytów 
spadną niewiele (niemniej efekt z pewnością będzie widoczny w istniejących 
umowach, których oprocentowanie musiało spaść jeśli przekraczało 12%). 
Rosną także kredyty hipoteczne (2014 8.4%, prognoza 2015 9.4% po korekcie o 
zmianę kursu walutowego), wspomagając pośrednio konsumpcję. Zakup 
mieszkań co prawda jest klasyfikowany jako inwestycje, ale już wyposażenie 
mieszkań wpada do koszyka konsumpcyjnego. 
 
Oceniając perspektywy wydatków konsumpcyjnych należy na powyższe trendy  
nałożyć  nastroje wśród gospodarstw domowych, które przekładają się na 
stopę oszczędzania. Bezwzględnie najistotniejsza z tego punktu widzenia jest 
sytuacja na rynku pracy, a w szczególności pewność zatrudnienia. Tutaj, 
pozostajemy umiarkowanymi optymistami. Inwestycje (o których niżej) 
stymulować będą wysoki popyt na pracę, ze względu na swój infrastrukturalny 
charakter (drogi, kolej, energetyka).  Z punktu widzenia skłonności do 
konsumpcji znaczenie ma jednak również sytuacja zewnętrzna, zarówno 
ekonomiczna, jak i polityczna. Jeśli chodzi o tę pierwszą nadal spodziewamy się 
słabej koniunktury w strefie euro z możliwym przyspieszeniem pod koniec roku. 
Nie czujemy się wystarczająco komfortowo, aby przewidywać sytuację 
geopolityczną, niemniej bilans szans i zagrożeń wydaje nam się negatywny, w 
szczególności jeśli chodzi o konflikt na Wschodzie. 
 
Bardzo miłą niespodzianką mijającego roku było odbicie w inwestycjach 
(wykres 5). Przypomnijmy, że ten komponent był odpowiedzialny za 
wyhamowanie dynamiki PKB w 2013 roku (konsolidacja finansów  publicznych, 
zakończenie inwestycji związanych z przygotowaniami do Euro2012, końcówka 
budżetu UE 2007-2013). W horyzoncie najbliższych lat jesteśmy spokojni o 
perspektywy inwestycji publicznych. Druga fala inwestycji infrastrukturalnych 
już się rozpoczęła, co więcej, do ich rozpoczęcia nie było potrzebne ostateczne 
uzgodnienie podziału środków z UE (zgodnie z zasadą priorytetyzacji projektów 
mogą one być formalnie dofinansowane ze środków UE nawet po ich 
zakończeniu, pod warunkiem, że spełniają kryteria wsparcia środkami UE). 
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Barierą dla uruchomienia środków w obszarach poza infrastrukturą w zasadzie 
może być tylko przewlekłość procedur administracyjnych. Realnymi 
zagrożeniami są więc raczej opóźnienia w projektach niż brak ich realizacji. 
Warto dodać, że Polska ma wciąż do wydania ponad 60 mld zł z poprzedniego 
budżetu 2007-2014, a 2015 jest ostatnim rokiem kiedy te środki można 
wykorzystać. 
 
Według zgromadzonych przez nas danych, do tej pory ogłoszono przetargi na 
kwotę 55,1 mld zł, z czego ponad 10 mld zostało rozstrzygniętych. 
Zaktualizowany projekt programu budowy dróg zakłada poziom wydatków w 
latach 2014-2023 w wysokości 141 mld zł (ekwiwalent 0.8% PKB rocznie) W 
2015 r. będą kończone inwestycje w kolejnictwo współfinasowane jeszcze ze 
środków poprzedniego budżetu UE. Ich wartość wynieść może nawet 12 mld zł.   
 
Na marginesie wątku nowego unijnego budżetu  można zauważyć, że 
dofinansowanie jest obłożone warunkami trudniejszymi do spełnienia niż 
poprzednio, co kreuje podwyższone ryzyko zakwestionowania części pomocy. 
Warto również przypomnieć o znaczeniu efektywności wydatkowania pieniędzy. 
Złotówka wydana bezsensownie i złotówka wydana mądrze tworzą początkowo 
tyle samo PKB. Ta pierwsza ma jednak tylko charakter jednorazowy, a druga 
wywiera długoterminowy pozytywny efekt. Polska ma fenomenalną 
skuteczność w absorbcji środków unijnych, ale ich sposób wydatkowania 
mógłby zostać poprawiony. 
 
Inwestycje prywatne stanowią większą niewiadomą. Obecne ożywienie ma 
charakter w dużej mierze niezależny od cyklu koniunkturalnego: w sektorze 
przedsiębiorstw siłą napędową są motoryzacja i energetyka. Nakłady są 
związane bądź z rozbudową potencjału wytwórczego (energetyka) bądź z 
napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (motoryzacja, np. fabryka 
Volkswagena). Rozpoczęte już procesy inwestycyjne w tych branżach mają 
charakter długoterminowy i  są odporne na wahania nastrojów 
przedsiębiorców oraz popytu, które mogą towarzyszyć nam w 2015 r.  
Kontynuowana poprawa sytuacji na rynku pracy oraz inwestycje publiczne i 
„sekularne” prywatne powinny łagodzić płynącą z zagranicy zmienność 
nastrojów i niepewności. Odnośnie warunków finasowania są one generalnie 
pozytywne, ale zwrócić należy uwagę na dwa czynniki. Po pierwsze realne 
stopy procentowe wcale nie są niskie (przynajmniej w świetle prognoz na 
najbliższe dwa lata), a finansowanie z UE może okazać się trudniejsze niż przy 
poprzednim budżecie 
 
Kontrybucja eksportu netto w naturalny sposób stanowi trudny do 
przewidzenia składnik PKB, ponieważ w dużej mierze zależy od czynników 
będących poza kontrolą przedsiębiorców oraz decydentów gospodarczych 
(m.in. koniunktura na rynkach eksportowych w tym administracyjne 
ograniczeniu w handlu, ceny surowców stanowiących dużą cześć importu, kurs 
walutowy kształtujący konkurencyjność eksportu  i wpływający na lokalne 
ceny dóbr importowanych). Eksport brutto stanowi 46% polskiego PKB, a 
bilans handlowy jest dodatni i wynosi 0.9 mld €. Eksport netto uratował wzrost 
gospodarczy w 2013 roku, natomiast w mijającym roku jego kontrybucja do 
wzrostu PKB była lekko ujemna, ze względu na odbicie importu. Spodziewamy 
się, że w 2015 roku wyniesie ok. zera. Kluczowy będzie popyt ze strefy euro i 
pozostałych krajów Unii Europejskiej. Znaczenie Rosji i Ukrainy spadło w 
wyniku załamania gospodarczego w tych krajach (w szczególności na 
Ukrainie), ale wciąż jest istotne. Analizę utrudnia fakt, że wymiana handlowa ze 
Wschodem nie w pełni uchwycona jest w statystykach. Mamy tu na myśli nie 
tylko handel przygraniczny, ale także prawdopodobne próby kreatywnego 
poradzenia sobie z embargiem na żywność. Według naszych obliczeń w roku 
2013 ekspozycja z punktu widzenia wartości dodanej wynosiła 1,8% PKB na 
Rosję i do 1% na Ukrainę. Gwałtowny spadek aktywności w tych krajach w 
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z Rosji i Ukrainy. 

połączeniu z rosyjskim embargiem na unijne produkty rolne odjął nam z PKB w 
mijającym roku 0.6-0.8%.  W roku 2014 rubel i hrywna osłabiły się do złotego o 
ok. 40%, co dramatycznie zmniejszyło siłę nabywczą rosyjskich i ukraińskich 
konsumentów. Trudno zakładać, że sytuacja gospodarcza za wschodnią granicą 
poprawi się w 2015 roku, należy raczej zakładać dalsze jej pogorszenie. W takiej 
sytuacji eksporterzy będą zmuszeni do reorientacji eksportu i szukania 
alternatywnych rynków zbytu. 
 
W tym kontekście nie sposób nie wspomnieć o złotym, mimo że rola kursu 
walutowego w kształtowaniu trendów w handlu zagranicznym jest często 
przesadzona. Niemniej, w tym trudnym dla eksporterów czasie słabszy o kilka 
procent złoty wydaje się pożądany z punktu widzenia polskiej gospodarki, 
zwiększając konkurencyjność handlu bez podniesienia znacząco kosztów 
finansowania w walutach obcych. Na wartość złotego bez wątpienia wpływ ma 
obecna i przyszła polityka pieniężna banku centralnego, więc poświecimy jej 
kilka zdań. 
 
Część obserwatorów określa ją mianem prowzrostowej wskazując na 
historycznie niskie stopy procentowe, zarówno oficjalne (ustalane przez RPP), 
jak i rynkowe. Trudno jednak nie zauważyć, że choć nominalne stopy są niskie, 
to realnie, czyli po korekcie o inflację, znajdują się na najwyższym od siedmiu 
lat poziomie. Oczywiście sama metodologia obliczania realnej stopy 
procentowej jest niejednoznaczna (choćby wybór deflatora) a ponadto istotna 
jest przyszła realna stopa, którą można jedynie prognozować (na marginesie 
można dodać, że kluczowe są oczekiwania uczestników obrotu gospodarczego, 
a nie analityków). Będąc świadomym tych niejednoznaczności 
interpretacyjnych i ograniczeń metodologicznych, trudno zignorować fakt, że po 
odjęciu od obecnej stopy referencyjnej prognozy średniorocznej inflacji z 
projekcji NBP otrzymamy wartości 0.9 % i 0.4% dla lat 2015 i 2016. Ponadto, 
politykę pieniężną warto rozpatrywać w kontekście otoczenia gospodarczego. 
W strefie euro (54% eksportu)  stopa referencyjna znajduje się na poziomie 
zera. Również w wielu krajach ościennych polityka pieniężna (w Czechach 
połączona z kursową) jest łagodniejsza. Trudno więc jednoznacznie stwierdzić, 
czy warunki monetarne (wysokość stóp jest ich kluczową składową) w Polsce, 
mimo historycznie niskich stóp nominalnych w istocie pobudzają, czy raczej 
chłodzą wzrost. Sporo do myślenia powinien dać solidny przyrost depozytów 
terminowych, który dokonał się mimo obniżki stopy referencyjnej do 2%. Teza, 
że klienci banków dostrzegają niemal wyłącznie oprocentowanie nominalne nie 
znajduje potwierdzenia w faktach. Wszystko to, skłania nas do poglądu, że RPP 
zdecyduje się na co najmniej jedno dostosowanie w 2015 roku o 25 pb.  

Kraje rozwijające się 

Mijający rok był dla krajów rozwijających się dużym wyzwaniem, ale 
nadchodzący zapowiada się na prawdziwy test. Nad wieloma rynkami 
wschodzącymi (w szczególności Ameryki Południowej i Azji Pd.-Wsch.) jak 
miecz Damoklesa wisieć będą potencjalne podwyżki stóp procentowych w USA. 
Duże ryzyko stanowi ewentualne dalsze umacnianie się dolara, który choć 
poprawia konkurencyjność eksportu, to podnosi także koszt obsługi zadłużenia 
zagranicznego, a w przypadku niektórych krajach budzi pytanie o ich 
wypłacalność. Dodatkową komplikację stanowi rozwój sytuacji na rynku 
surowców. Spora cześć krajów rozwijających się (Rosja, Meksyk, Brazylia, 
Wenezuela, Afryka Pn.-Zach., Zatoka Perska) jest negatywnie wyeksponowana 
na spadki cen, ale inne (w szczególności Europa, Azja Pd.-Wsch.) korzystają na 
przecenie. 
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Spodziewamy się 

spowolnienia wzrostu w 

Chinach, ale nie zakładamy 

twardego lądowania. 

Chiny przeprowadzają 

ambitne reformy w 

niekorzystnym otoczeniu 

zewnętrznym. 

Miękkie lądowanie możliwe 

pod warunkiem złagodzenia 

polityki pieniężnej. 

Kolejny trudny rok dla 

Brazylii. 

Wykres 7. Chiny: wysokie realne stopy umożliwiają obniżki.  Wykres 8. Rosja: załamanie rubla i giełdy. 

 

 

 

Źródło: Thomson Reuters Datastream  Źródło: Thomson Reuters Datastream 
 

 
Chiny 
 
Kluczowy pozostaje rozwój sytuacji w Chinach. Czytelnicy naszych raportów 
wiedzą, że konsekwentnie od dwóch lat nasze prognozy kształtują się poniżej 
konsensusu rynkowego, który zgodnie z naszymi oczekiwaniami jest 
rewidowany w dół w porównaniu do pierwotnych założeń. Nie inaczej jest 
obecnie. Prognozy rynkowe dotyczące roku 2015 na poziomie 7% (Bloomberg) 
uważamy za zbyt optymistyczne. Naszym zdaniem gospodarka Państwa Środka 
będzie rozwijać się w tempie ok. 6.5%. Prognoza byłaby jeszcze niższa, ale 
Chinom pomogą spadki cen surowców oraz obniżki stóp procentowych 
możliwe m.in. dzięki niskiej inflacji.  
 
Celem Chińskich władz jest przeprowadzenie reform przy utrzymaniu względnie 
wysokiego tempa wzrostu. Z punktu widzenia realizacji tego celu kluczowe 
będzie kontrolowane schłodzenie rynku nieruchomości. Według agencji 
Moody’s Analytics udział szeroko rozumianego sektora nieruchomości sięga 
23%, czyli znacznie powyżej udziałów które w innych krajach zakończyły się 
katastrofalnymi pęknięciami bańki.  
 
Uważamy, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem dla Chin jest łagodne 
spowolnienie. Koniunktura gospodarcza u partnerów handlowych Chin 
powinna być wystarczająca, aby to umożliwić. Ponadto, władze dysponują 
narzędziami i wolą polityczną, aby wspomóc osiągniecie tego celu. W 
szczególności warto zwrócić uwagę na fakt, że realne stopy procentowe są 
bardzo wysokie (Wykres 7) istnieje zatem przestrzeń do stymulacji monetarnej, 
zwłaszcza na tle bardzo niskiej inflacji (CPI 1.4%, PPI -2.7%). Podsumowując, 
Chiny będą stanowiły w przyszłym roku źródło niepokoju, ale nie sądzimy aby 
doszło tam do twardego lądowania. 
 
Brazylia 
 
Kolejny bardzo trudny rok czeka Brazylię. Jest ona warta obserwacji, bo 
stanowi  modelowy przykład błędów popełnianych w polityce gospodarczej 
przez kraje rozwijające się na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Brazylijczycy 
płacą cenę za konsumpcję ponad stan oraz zaniechanie inwestycji, które 
osłabiło konkurencyjność gospodarki. Boom konsumpcyjny umożliwił w dużym 
stopniu zagraniczny kapitał portfelowy,  którego koszt w okresie ekspansywnej 
polityki banków centralnych był bardzo niski.  Perspektywa podwyżek stóp 
procentowych w USA w połączeniu z silnym dolarem podwyższa koszt 
finasowania zarówno gospodarstw domowych, jak i sektora publicznego. W 
dodatku konieczność obrony waluty krajowej przed nadmierną deprecjacją 
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Ucieczka kapitału 

doprowadziła do załamania 

rubla. 

Drastyczna podwyżka stóp 

procentowych i załamanie 

rubla uderzą w popyt i 

inwestycje. 

Połowa przychodów budżetu 

i 70% wpływów z eksportu 

związanych jest z ropą i 

gazem. 

Źródłem nieefektywności 

gospodarki rosyjskiej jest 

dysfunkcyjny model 

rządzenia. 

Zachowanie Rosji jest 

nieprzewidywalne. 

Rosja na kolejnym zakręcie 

historii. 

wymusiła podwyżkę stóp procentowych tłumiąc popyt wewnętrzny i 
inwestycje. Słabszy real niewiele zresztą pomaga eksportowi z powodu 
wspomnianej wcześniej słabej konkurencyjności gospodarki, będącej skutkiem 
długotrwałego niedoboru inwestycji. Brazylii zaszkodziły także czynniki będące 
poza jej kontrolą (susza – duża część energii elektrycznej generowana jest przez 
hydroelektrownie; kryzys w Argentynie, która jest ważnym partnerem 
handlowym) i spadek cen surowców. Dostosowanie będzie procesem trudnym i 
długotrwałym. W przyszłym roku tylko Brazylii będzie trudno uniknąć recesji. 
 
Rosja 
 
Rosja znajduje się na kolejnym zakręcie swojej historii. Na wieloletnie 
zaniedbania w polityce gospodarczej nałożyły się międzynarodowe sankcje i 
spadki cen surowców energetycznych. Spowolnienie wzrostu postępowało od 
dłuższego czasu, jednak dopóki ceny ropy utrzymywały się na wysokich 
poziomach aktywność gospodarcza pozostawała względnie wysoka, 
dopompowywana wydatkami związanymi z Igrzyskami Olimpijskimi w Sochi.  
 
Przełom nastąpił po wybuchu kryzysu ukraińskiego, w wyniku którego już w 
2013 roku odpłynęło z Rosji 60 mld $ (były to zarówno pieniądze rezydentów, 
jak i nierezydentów). Ucieczka kapitału nabrała tempa w bieżącym roku kiedy 
zostało wytransferowane 120 mld $ doprowadzając do załamania lokalnej 
waluty o skali porównywalnej w rokiem 1998 (wówczas rubel  stracił do dolara 
71%, średnia cena ropy Brent wynosiła w 1998 roku ok. 14$). W tym roku kurs 
RUBUSD spadł o blisko 50% (Wykres. 8). Ucieczka kapitału i próba obrony 
rubla uszczupliły rezerwy  walutowe Rosji o ponad 100 mld $. 
 
Drastyczna podwyżka stóp procentowych do17% (w celu obrony kursu 
walutowego) oraz załamanie rubla spowodowały silne zacieśnienie warunków 
finasowania gospodarstw domowych oraz wzrost inflacji do poziomu 9.4% (do 
końca roku wzrośnie prawdopodobnie do poziomu dwucyfrowego). Sytuacja 
jest na tyle dynamiczna,  że kwantyfikacja obecnego stanu gospodarki, a tym 
bardziej prognozy na przyszłość obarczone są dużym ryzkiem błędu, jednak 
uzasadnione wydaje się założenie o recesji rzędu 5% w 2015 roku. 
 
Gospodarka rosyjska jest bardzo uzależniona od koniunktury na rynku 
węglowodorów. 70% przychodów eksportowych pochodzi z eksportu ropy i 
gazu, a ponad 50% budżetu finansowane jest z tych źródeł. Zatem to ten 
parametr zdecyduje o koniunkturze w najbliższej przyszłości. Sankcje odgrywają 
również ważną rolę, w szczególności odcięcie Rosji od międzynarodowego 
finansowania (nie jest one całkowite, ale mimo to bardzo dotkliwe). Rosyjskie 
firmy mają do zrefinansowania ponad 100 mld $ długu. Biorąc pod uwagę 
wciąż wysokie rezerwy walutowe oraz bieżące przychody z eksportu nie 
powinno dojść do defaultu. 
 
Jak zwróciliśmy uwagę wcześniej, najpoważniejszym problemem gospodarki 
Rosji jest jej nieefektywność wynikająca z niedoinwestowania i dysfunkcyjnego 
modelu rządzenia. Agresywna postawa w polityce zagranicznej oddala 
perspektywę zaangażowania się w Rosji międzynarodowego kapitału. W 
krótkim terminie władze będą zapewne starały się złagodzić problem 
utrudniając transfer środków oligarchom, którzy wolą lokować swoje pieniądze 
w Londynie, czy na Cyprze, zamiast inwestować w kraju. 
 
Poważnym źródłem ryzyka jest nieprzewidywalność zachowania Rosji na arenie 
międzynarodowej. Nie można niestety wykluczyć dalszych agresywnych 
działań (zajęcie kolejnych obszarów Ukrainy, destabilizacja krajów ościennych,  
rozmieszczenie broni nuklearnej na Krymie, współpraca w technologii jądrowej 
z Iranem itp.) 
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Niewielkie szanse na 

prawdziwe reformy. 

Kryzys ekonomiczny w Rosji 

nie stanowi ryzyka 

systemowego dla świata. 

Polityka Fed nieustannie 

centrum uwagi rynków 

finansowych. 

Bieżące dane zachęcają do 

podwyżek stóp… 

… ale Janet Yellen wciąż 

sugeruje cierpliwość. 

Niektórzy optymistycznie wierzą, że trudna położenie, w jakim znalazła się 
Rosja, doprowadzi do gospodarczej transformacji, tak jak załamanie 
gospodarcze po spadkach cen ropy w latach 80-tych i koszty wojny w 
Afganistanie doprowadziły do przełomowych rządów Gorbaczowa. Nie czujemy 
się ekspertami od polityki wewnętrznej Rosji, ale głęboko wątpimy w taki 
scenariusz, przynajmniej w perspektywie najbliższych lat. Podobne nadzieje 
formułowano już wcześniej, w szczególności w połowie ubiegłej dekady, licząc 
na to, że po skonsolidowaniu władzy po chaotycznych rządach Jelcyna 
następnym krokiem będą reformy efektywnościowe. Naszym zdaniem obecny 
obóz władzy, oparty na resortach siłowych, jest strukturalnie niezdolny do 
przeprowadzenia autentycznych reform, gdyż zagroziłoby to jego interesom i 
pozycji. 
 
Udział Rosji w globalnym PKB wynosi poniżej 2.7% (mniej więcej tyle co 
Brazylii), udział w globalnym handlu 1.7%, a w inwestycjach bezpośrednich 2%. 
Kryzys w Rosji nie stanowi ryzyka systemowego dla świata dopóki będzie miał 
charakter czysto ekonomiczny (tzn. nie pociągnie za sobą eskalacji działań 
militarnych). Rosja jest kluczowym dostarczycielem gazu ziemnego dla Europy 
Zachodniej, ale jest bardzo mało prawdopodobne, aby z własnego wyboru 
ograniczała dostawy. 

USA 

Pytanie, na które prawidłowa odpowiedź jest warta wielkich pieniędzy brzmi: 
kiedy Fed zdecyduje się na rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp procentowych i 
jaki będzie miał on przebieg? Ważniejsza jest odpowiedź na drugą cześć 
pytania, choć sam moment rozpoczęcia cyklu (a właściwie moment kiedy rynek 
nabierze silnego przekonania, że nastąpi) również ma znaczenie, gdyż 
prawdopodobnie wywoła silne turbulencje na rynku, tak jak to miało miejsce w 
przypadku „taperingu” (wygaszania programu skupu aktywów). 
 
Bieżące wskaźniki koniunktury  wspomagają jastrzębie skrzydło Fed i sugerują 
nadchodzące podwyżki stóp procentowych.  Trudno zaprzeczyć, że dane z rynku 
pracy, konsumpcja, czy wskaźniki nastrojów skłaniają do dalszej normalizacji 
polityki pieniężnej. Używamy sformułowania „dalszej normalizacji”, bo proces 
ten trwa co najmniej od początku roku, kiedy to Fed podjął decyzję o 
stopniowym wycofywaniu QE, a także z powodu budowania oczekiwań 
odnośnie podwyżek stóp przez większość członków FOMC. Nie bez znaczenia 
jest również silne wzmocnienie dolara, które można traktować jako pewien 
substytut zacieśnienia warunków monetarnych. 
 
Zastanawiające jest, dlaczego przy tak dobrej koniunkturze gospodarczej Fed 
utrzymuje zerowe stopy, co oznacza że w ujęciu realnym są one głęboko 
ujemne. Zacząć pewnie można od tego, że mimo solidnego odbicia w PKB, jego 
wartość znajduje się ok. 4% poniżej poziomu wynikającego z długoterminowych 
trendów (na tyle Congressional Budget Office szacuje lukę popytową). Mediana 
dochodu amerykańskiej rodziny jest w ujęciu realnym o 8% niższa niż w 2007 
roku. Wiele wskazuje na to, że potencjał wzrostowy gospodarki uległ osłabieniu, 
częściowo w wyniku kryzysu, częściowo z innych przyczyn (np. 
demograficznych).  Nadwyżka oszczędności sektora prywatnego sprawia, że 
tzw. naturalna stopa procentowa jest znacznie niższa niż szacowano ją nie tylko 
przed kryzysem, ale nawet np. rok temu. Ponadto globalne procesy 
dezinflacyjne powodują, że nagły wyskok cen w USA jest mało 
prawdopodobny. 
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Fed bierze pod uwagę 

konsekwencje aprecjacji 

dolara. 

Uważamy, że podwyżki w 

2015 nie przekroczą 50 pb. 

Kluczowym parametrem do 

obserwacji jest dynamika 

wzrostu płac. 

Fed ma dylemat jaka 

polityka pieniężna jest 

optymalna w sytuacji 

solidnego ożywienia w USA i 

powszechnej słabości za 

granicą. 

Gospodarka USA jest 

bardziej zależna od 

koniunktury zewnętrznej niż 

sugeruje struktura PKB. 

Wykres 9. USA: poprawa na rynku pracy.  
Wykres 10. USA: spadek długoterminowych oczekiwań 

inflacyjnych. 

 

 

 

Źródło: Thomson Reuters Datastream  Źródło: Thomson Reuters Datastream 
 

 
Stawialiśmy od dawna tezę, która się potwierdziła, że Fed z dwojga złego będzie 
wolał popełnić błąd spóźnionego niż przedwczesnego zacieśnienie polityki 
pieniężnej. Janet Yellen wskazywała na niejednoznaczne ożywienie na rynku 
pracy (w szczególności jeśli chodzi o płace) oraz generalnie niewykorzystany 
potencjał gospodarki, który łagodna polityka pieniężna pomaga uwalniać. Bez 
wątpienia znaczenie  miały także obawy o to jak ewentualne podwyżki wpłyną 
na rynek nieruchomości i giełdę. Te przesłanki są naszym zdaniem wciąż 
aktualne, ale wydaje się, że obecnie podstawowym dylematem Fed-u jest 
określenie optymalnej polityki monetarnej w sytuacji solidnego ożywienia w 
USA i powszechnej słabości za granicą. 
 
Patrząc na strukturę PKB można wyciągnąć wniosek, że gospodarka 
amerykańska jest w dużym stopniu odporna na stan koniunktury zewnętrznej. 
Eksport brutto ma zaledwie 14% udział . Do tego dochodzi wiele pozytywnych 
czynników takich jak niezła demografia, rosnąca samowystarczalność 
energetyczna i rozmiar rynku wewnętrznego pozwalający na osiąganie korzyści 
ze skali działalności. Jednak stopień  powiązania ze światem jest w istocie dużo 
wyższy niż sugeruje powierzchowna analiza struktury PKB. Wiele 
amerykańskich korporacji działa poprzez spółki zależne rozsiane po całym 
świecie oraz kooperuje z zewnętrznymi dostawcami. Gdy spojrzymy na 
przychody i zyski pochodzące z zagranicy spółek z indeksu S&P500 okaże się, 
że ich udział stanowi co najmniej 30% (precyzyjne obliczenia są niezwykle 
trudne, gdyż dane księgowe nie odzwierciedlają faktycznej ekspozycji 
ekonomicznej). 
 
Trudno więc założyć, że Rezerwa Federalna zignoruje w swoim procesie 
decyzyjnym umocnienie dolara, zwłaszcza jeśli byłoby kontynuowane powyżej 
obecny poziom.  Amerykańska waluta umocniła się w 2014 roku wobec euro o 
10%, a wobec indeksu DXY o 11% 
 
Dlatego skłaniamy się do poglądu, że Fed zdecyduje się na ograniczoną skalę 
podwyżek w nadchodzącym  roku (do 50 pb) rozpoczynając cykl pod koniec 
drugiego lub w trzecim kwartale roku.  
 
Naszym zdaniem kluczową miarą do obserwacji będzie wzrost płac. Spośród 
wielu jego miar wyróżnilibyśmy Employment Cost Index mierzący ewolucję 
całkowitego średniego wynagrodzenia (wykres 9). Naszym zdaniem 
przekroczenie dynamiki 3% połączone ze spadkiem stopy bezrobocia poniżej 
5.5% powinno wystarczyć do podjęcia decyzji o podwyżce stóp procentowych. 
Nie sądzimy, żeby nastąpiło to wcześniej niż w połowie roku. 
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Gospodarce pomagają 

niższe ceny ropy, choć niosą 

też negatywne skutki 

uboczne. 

Republikanie przejęli kontrolę 

nad Kongresem ograniczając 

prezydentowi pole manewru 

w polityce gospodarczej. 

Kryzys przywództwa nie 

pomaga gospodarce. 

 

Ropa ma ogromne znaczenie 

dla światowej gospodarki. 

 
Dla gospodarki USA duże znacznie ma cena ropy naftowej.  Mimo tego, że 
Amerykanie pompują obecnie niemal tyle ropy co Arabii Saudyjska, to wciąż są 
największym importerem tego surowca. Spadek cen ropy, który się dokonał w 
drugim półroczu 2014 spowoduje, że w portfelach gospodarstw domowych 
pozostanie dodatkowe 75 mld $ rocznie (jeśli ceny pozostaną na obecnych 
poziomach).  Przy niskiej stopie skłonności do oszczędzania, oznacza to 
ewidentny impuls prowzrostowy. Przypomnijmy, że konsumpcja prywatna 
odpowiada za 70% amerykańskiego PKB. Należy mieć na uwadze, że spadek 
cen ropy niesie ze sobą także efekty ujemne, przynajmniej w rozumieniu 
wzrostu PKB. Spadną zyski i inwestycje sektora energetycznego. Ponadto 
pogorszenie sytuacji w krajach eksportujących surowce energetyczne 
zmniejszy ich siłę nabywczą, która przełoży się także na popyt na amerykańskie 
towary i usługi (pogłębiony w dodatku przez umocnienie dolara). 
 
Na marginesie, wątek polityczny. W listopadzie odbyły się śródterminowe 
wybory do Kongresu, w których wyniku Republikanie utrzymali większość w 
Izbie Reprezentantów i odbili z rąk Demokratów Senat, dramatycznie 
ograniczając prezydentowi Obamie wpływ na politykę gospodarczą, 
pozostawiając mu praktycznie tylko możliwość blokowania ustaw za pomocą 
weta. Bez wątpienia Republikanie będą chcieli zagrać o całą stawkę w roku 
2016 i po dwóch kadencjach odzyskać Biały Dom, zachowując kontrolę nad 
Kongresem.  W sytuacji, gdy widoki na konstruktywną współpracę polityczną 
wydają się marne, należy zadać pytanie o konsekwencje tego stanu na 
gospodarkę i rynki finansowe. W ostatnich latach obserwowaliśmy pogłębienie 
różnic odnośnie polityki gospodarczej, w szczególności w obszarze fiskalnym. 
Ma to spore znaczenie, bo choć budżet federalny stanowi w USA tylko 19% 
PKB (średnia OECD 41%), to okazuje się, że w istotnym stopniu odpowiada za 
wahania tempa wzrostu gospodarczego. Sektor prywatny od dłuższego czasu 
rozwija się w dość stabilnym tempie ok. 3% (z wyjątkiem  załamania w latach 
2008-2009). Wydatki rządowe i eksport netto korygują w górę lub w dół tę 
dynamikę.  
 
Wygląda jednak na to, że Republikanie nie będą chcieli zbyt agresywnie grać 
kartą fiskalną. Po pierwsze deficyt budżetowy spadł poniżej 3%, więc trudniej 
uzasadnić bicie na alarm. Pod drugie, dwie poprzednie konfrontacje na tle 
budżetowym (2011 i 2013) przegrali nie tylko w sensie nieosiągnięcia celów 
legislacyjnych, ale także w oczach opinii publicznej. Ryzyko widzimy raczej w 
sytuacji, że gdyby w trakcie roku 2015 perspektywy gospodarcze na rok 
kolejny uległy pogorszeniu, jest mało prawdopodobne aby Republikanie 
wyciągnęli pomocną dłoń poprzez zwiększenie deficytu budżetowego. 
 
Brak silnego przywództwa i ostra walka o władzę nie sprzyjają gospodarce 
zwłaszcza w tak trudnych i pełnych wyzwań czasach jakie mamy obecnie. 

Czynniki rynkowe 

 
Tania ropa - konsekwencje dla gospodarek i  rynków finansowych. 
 
Według amerykańskiej Energy Information Administration w 2013 światowe 
wydobycie ropy naftowej wyniosło ponad 90 mln baryłek dziennie, co daje  
blisko 33 mld baryłek rocznie. Gdy przemnożymy wydobycie przez cenę 100 $ 
otrzymamy kwotę równą 4.4% światowego PKB. Znaczenie tego surowca w 
gospodarce jest zatem ogromne, co odzwierciedlone jest w globalnych 
przepływach finansowych, związanych z handlem surowcem oraz lokowaniem 
środków z jego sprzedaży. Ceny ropy wpływają ponadto na kwotowania innych 
surowców, w szczególności będących jej substytutami, np. gazu, czy węgla. 
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Bessa na rynkach 

surowcowych trwa od 2011 

roku i ma złożone przyczyny. 

W 2014 roku wystąpił spektakularny spadek cen ropy naftowej. W całym roku 
spadła ona o 43%, a od rocznego maksimum osiągniętego w czerwcu o 44%. 
Warto jednak zauważyć, że spadki te są częścią bessy na rynkach 
surowcowych, z którą mamy do czynienia od trzech lat. Miedź, węgiel, ruda 
żelaza, złoto osiągnęły swoje szczyty w 2011 i od tej pory zanotowały duże 
przeceny. Indeks Thomson Reuters/Jefferies CRB śledzący zmiany z 19 
najważniejszych surowców energetycznych, rolnych i metali przemysłowych od 
swojego szczytu spadł o 35% (Wykres 11). Zresztą ropa również swoje 
maksimum 126$/bbl osiągnęła w 2011 roku (pomijając pik z 2008 roku), z tym 
że w przeciwieństwie do większości surowców aż do połowy bieżącego roku 
przeszła tylko niewielką korektę. 
 
Za spadkami cen surowców energetycznych i metali przemysłowych (surowce 
rolne to ze względu na wpływ warunków pogodowych nieco inna kategoria)  
stała kombinacja czynników, spośród których największą rolę odegrały: 
 

 spowolnienie globalnej aktywności gospodarczej, w tym w szczególności w 
Chinach (dominujący konsument i importer wielu surowców, a w 
przypadku ropy drugi po USA); 

 potężne inwestycje w wydobycie złóż metodami konwencjonalnymi i 
niekonwencjonalnymi w pierwszej dekadzie XXI wieku, z których część 
weszła do eksploatacji niedawno (np. złoża łupkowe w USA); 

 spadek obaw o inflację które towarzyszyły początkowemu okresowi 
ekspansji ilościowej Fed (wtedy nastąpił boom na fundusze inwestujące 
fizycznie lub za pomocą instrumentów pochodnych w surowce. Niższe 
oczekiwania inflacyjne osłabiły ten motyw i spowodowały odpływy 
środków pogłębiając spadki cen instrumentów bazowych); 

 wzmocnienie dolara (duża część bazy kosztowej producentów jest 
denominowana w lokalnych walutach, zatem eksploatacja większej ilości 
złóż staje się rentowna).  

 
Wykres 11. Rynki surowcowe: bessa trwa od 2011 r.  Wykres 12. Trendy inflacyjne na świecie. 

 

 

 

Źródło: Thomson Reuters Datastream  Źródło: Thomson Reuters Datastream 
 

 
Odnośnie przyczyn załamania cen ropy akurat w drugiej połowie 2014 
funkcjonuje cały szereg teorii, w tym takie, które mogłyby z powodzeniem 
posłużyć jako scenariusze dla filmów sensacyjnych. Naszym zdaniem spadki są 
skutkiem wymienionych wyżej czynników podażowo-popytowych 
charakterystycznych dla wszystkich surowców nierolniczych, przy czym 
dynamika przeceny została wzmocniona w wyniku m.in.: 
 

 likwidacji pozycji spekulacyjnych na kontraktach terminowych; 

 spadku premii za ryzyko zaopatrzenia w surowiec (posiedzenie OPEC, z 
którym wiązano oczekiwania na zmniejszenie wydobycia zakończyło się 
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Trafna identyfikacja przyczyn  

załamania cen ropy ma 

kluczowe znaczenie dla 

określenia konsekwencji dla 

gospodarki realnej i rynków 

finansowych. 

… ale przełożenie nie jest 

prostolinijne. 

Kraje rozwinięte, które w 

większości są importerami 

ropy otrzymają bonus 

wzrostowy… 

fiaskiem. Ponadto mimo niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie 
wydobycie rośnie). 

 
Trafna identyfikacja przyczyn spadku ceny ropy ma kluczowe znaczenie dla 
określenia konsekwencji dla gospodarki realnej i rynków finansowych. Gdyby 
w przeważającej mierze były wynikiem zmniejszenia lub obaw o zmniejszenie 
popytu, byłby to bardzo negatywny sygnał. Choć czynnik popytowy zapewne 
odegrał pewną rolę (zwłaszcza jeśli chodzi o prognozy konsumpcji) to niewiele 
wskazuje, aby miał dominującą rolę. Jeśli to założenie jest trafne, konsekwencje 
spadku cen ropy będą miały pozytywny efekt dla światowego PKB i rynków 
finansowych, choć konieczność gwałtownego dostosowania się do nowych 
warunków może wywołać przejściowe turbulencje (według modelu MFW 
spadek ceny ropy o 40$/bbl doda do światowego PKB 0.5% w przyszłym roku). 
 
Najistotniejsze wydaje się to, że kraje rozwinięte, które w zdecydowanej 
większości są importerami ropy, otrzymają dodatkowy impuls, który w sytuacji 
niedoboru popytu krajowego pozwoli im na wyższy wzrost. W prosty sposób 
zwiększają dochód rozporządzalny gospodarstw domowych i zmniejszają 
koszty firm, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w ich zyskach oraz cenach 
produktów i usług (czyli „bonus drugiej rundy” dla gospodarstw domowych). 
Na poziomie gospodarki spadki cen importowanych surowców znajdują 
dobitne odzwierciedlenie w rachunkach obrotów bieżących bilansu płatniczego, 
co ma szczególne znaczenie dla krajów rozwijających się, tradycyjnie 
finansujących się na międzynarodowych rynkach finansowych. 
 
Niestety nie można w prosty sposób przełożyć transferu bogactwa 
wynikającego ze spadku ceny surowca na wzrost. Końcowy efekt zależy m.in. 
od tego, w jakiej części bonus zostanie skonsumowany, a w jakiej użyty do 
zdelewarowania  (np. gospodarstwa domowe mogą zaoszczędzić całość lub 
cześć przyrostu w dochodzie rozporządzalnym, a dotujące ropę rządy 
wykorzystać do lepszego zrównoważenia budżetów zamiast zwiększenia 
wydatków publicznych). W obu przypadkach skutek jest pozytywny (albo 
zwiększona aktywność gospodarcza albo poprawa bilansów domowych i 
rządowych), ale krótkoterminowy efekt dla gospodarki jest diametralnie różny. 
Na zachowanie (w szczególności gospodarstw domowych) duży wpływ ma to, 
czy spadki cen są postrzegane jako trwałe lub przejściowe. Te pierwsze są 
oczywiście najkorzystniejsze. 
 
Z pewnością zmniejszą się inwestycje w przemysł wydobywczy, zwłaszcza 
używający nowych technologii (ropa łupkowa, piaski bitumiczne, głębinowe 
platformy wiertnicze) oraz poszukiwanie nowych złóż. 
 
To co jest powodem do radości dla konsumentów/importerów stanowi problem 
dla producentów/eksporterów. Możliwe są kłopoty finansowe, a nawet 
bankructwa firm realizujących projekty oparte o założenia wyższych cen 
surowców, ale na razie nic nie wskazuje na to, aby problem miał skalę 
systemową. Trudności z obsługą zadłużenia mogą mieć niektóre kraje, np. 
Wenezuela, jednak jej znaczenie dla światowego systemu finansowego jest 
marginalne (szkoda, że dzisiejszych czasów nie doczekał były prezydent Hugo 
Chaves, gdyż miałby okazję do refleksji nad tym na ile wykorzystał hossę na 
rynku ropy, trwającą niemal przez cały czas swojego urzędowania). Większość 
eksporterów zgromadziła na tyle duże rezerwy, aby przetrwać kilkuletni okres 
bessy. Cykle cen ropy są zwykle długoterminowe więc kraje te staną przed 
wyzwaniem restrukturyzacji swoich modeli gospodarczych. Z punktu widzenia 
efektywności będzie to korzystne dla nich samych i globalnej gospodarki w 
dłuższym okresie.  
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Nie można wykluczyć 

turbulencji politycznych w 

krajach wyeksponowanych 

na surowce energetyczne. 

Rynki wschodzące są bardzo 

zróżnicowane i w różnym 

stopniu wrażliwe na zmiany 

w polityce pieniężnej w USA. 

Gospodarki i rynki są w 

trakcie dostosowywania do 

trudniejszych warunków 

finansowania w dolarze. 

Niezwykle ważny jest 

kontekst normalizacji polityki 

pieniężnej. 

Niższe ceny ropy wpłyną na 

inflację i politykę pieniężną. 

Nie można wykluczyć turbulencji politycznych, związanych z pogorszeniem 
sytuacji gospodarczej w krajach wyeksponowanych na surowce energetyczne. 
Złoża paliw kopalnych w większości znajdują się w niestabilnych rejonach lub/i 
pod kontrolą reżimów autorytarnych. Powszechną metodą opanowania 
niezadowolenia społecznego jest eskalacja konfliktów zewnętrznych, aby 
znaleźć wymówkę dla kłopotów gospodarczych i uzasadnić ograniczenie 
swobód obywatelskich (w tym działalności opozycji). W tym kontekście na 
myśl przychodzi oczywiście Rosja, prowadząca agresywną politykę 
międzynarodową, a której budżet w połowie zależy od ropy i gazu. Sytuacja 
polityczna może się skomplikować także w innych miejscach, np. w rejonie 
Zatoki Perskiej. Warto przypomnieć, że władze Arabii Saudyjskiej, w okresie tzw. 
Arabskiej Wiosny zwiększyły istotnie wydatki socjalne, aby ograniczyć ryzyko 
wybuchu rewolty. Obecnie o finansowanie będzie zdecydowanie trudniej. 
 
Spadek cen ropy, o ile okaże się trwały będzie miał znaczący wpływ na inflację, 
co powinno przełożyć się na dłuższe utrzymanie łagodnej polityki pieniężnej lub 
nawet dalsze jej złagodzenie w krajach importujących surowiec. 
 
 
Czy Fed wykończy rynki wschodzące? 
 
Przed przystąpieniem do odpowiedzi na to pytanie należy zacząć od dość 
oczywistego, ale często umykającego stwierdzenia, że kategoria "emerging 
markets" jest bardzo zróżnicowana. Przykładem mogą być różnice w skali i 
kierunku ekspozycji na ceny surowców. Zróżnicowana jest również wrażliwość 
na zmiany w polityce Fed.  
 
Proces normalizacji polityki monetarnej w USA jest nieunikniony. Nikt co 
prawda nie wie co konkretnie oznacza "new normal", ale nie podlega dyskusji, 
że zerowe stopy w połączeniu z agresywnym skupem aktywów tworzyły 
warunki nadzwyczajne. W istocie początek normalizacji amerykańskiej polityki 
monetarnej mamy już za sobą. Miał on miejsce w grudniu 2013, kiedy Fed 
rozpoczął stopniowe wygaszanie programu skupu aktywów. Pomimo, że do 
października bilans banku centralnego rósł, to rynek był zasilany coraz 
mniejszą płynnością, co niewątpliwie wpływało na warunki monetarne. Można 
się nawet pokusić o stwierdzenie, że punktem zwrotnym w polityce pieniężnej 
Fed (przynajmniej z punktu widzenia rynków wschodzących) były wypowiedzi 
Bena Bernanke drugiego kwartału 2013 zapowiadające rozpoczęcie tzw. 
taperingu. 
 
Zatem rynki mierzą się z tematem od mniej więcej 1.5 roku. Radzą sobie różnie, 
co widać w danych makroekonomicznych i notowaniach aktywów 
finansowych, ale generalnie można stwierdzić, że dostosowanie przebiega dość 
łagodnie, czemu pomagają płynne kursy walutowe. Kraje rozwijające się 
wyciągnęły właściwe wnioski z kryzysów lat 90-tych. Wówczas to właśnie 
sztywne przywiązanie lokalnych walut do dolara spowodowało ich 
przewartościowanie i konieczność skokowej dewaluacji, było przyczyną 
gwałtownego przebiegu kryzysów meksykańskiego (1994) i azjatyckiego 
(1997). Płynne kursy wymiany walut wymuszają stopniowe dostosowanie a 
ponadto spora część zobowiązań została wyemitowana w lokalnych walutach, 
co podniosło koszty finansowania, ale praktycznie wykluczyło ryzyko defaultu 
na tej części zadłużenia. 
 
To jak rynki wschodzące radzić sobie będą w kolejnych etapach normalizacji 
polityki Fed zależeć będzie od kontekstu w jakim się będzie ona dokonywać. 
Jeśli podwyżki nastąpią na tle mocnej gospodarki USA i względnie dobrej 
koniunktury globalnej, nie powinny wywołać większych problemów. Jeśli jednak 
nastąpią „pod przymusem”, np. w reakcji na silne odbicie w kosztach pracy z 
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W dłuższym terminie 

perspektywy stopy zwrotu 

na inwestycjach zdecydują o 

przepływach finansowych na 

poszczególne rynki. 

Na konsekwencje zmiany 

polityki Fed najbardziej 

narażone są kraje, 

posiadające wysokie 

deficyty obrotów bieżących, 

finansowane kapitałem 

portfelowym. Polska jest 

względnie bezpieczna. 

Deflacja gorącym tematem. 

Banki centralne bezradne w 

walce ze zbyt niską inflacją. 

Teza o odłożonym popycie z 

powodu deflacji jest mało 

przekonująca. 

powodu wyczerpania rezerw siły roboczej przy jednocześnie kulejącej 
gospodarce światowej, wówczas konsekwencje będą bardzo negatywne.  
 
W dłuższym horyzoncie polityka Fed nie jest największym wyzwaniem dla 
krajów rozwijających się. Fundamentalnym problemem jest spadek tempa 
wzrostu produktywności, odzwierciedlony w obniżeniu zwrotu na kapitale i 
rosnącej intensywności kredytowej PKB. Nadrzędnymi powodami przepływów 
finansowych z rynków rozwiniętych do rozwijających są dywersyfikacja portfeli 
inwestycyjnych i poszukiwanie ponadprzeciętnych zysków, a nie fluktuacje 
globalnej płynności. Dlatego w dłuższym terminie to perspektywy wzrostu i 
zwrotu na zainwestowanym kapitale, a nie polityka monetarna głównych 
banków centralnych wyznaczą kierunek indeksów rynków wschodzących. 
Bardziej wymagające warunki finansowania wywołają większą selektywność 
wśród inwestorów i zmniejszą korelację pomiędzy stopami zwrotu na 
poszczególnych rynkach. Innymi słowy, w wyraźniejszy sposób oddzielą 
zwycięzców od przegranych. 
 
Na konsekwencje zmiany polityki Fed najbardziej narażone są kraje, 
posiadające wysokie deficyty obrotów bieżących, finansowane kapitałem 
portfelowym (np. Turcja, Brazylia). Polska wygląda solidnie w tym kontekście. 
Tzw. luka finansowania (kwota zapotrzebowania walutowego od inwestorów 
portfelowych) spada z roku i od roku 2014 jest dodatnia (czyli de facto Polska 
w krótkim terminie nie potrzebuje finansowania portfelowego). Stało się tak 
dzięki dobrym wynikom eksportu (deficyt C/A w latach 2014-2015 wyniesie ok. 
1.3-1.6% PKB) , inwestycjom bezpośrednim i transferom z Unii Europejskiej. 
Wrażliwszym punktem jest wysokie zadłużenie w walutach obcych (38% PKB – 
łącznie dług publiczny i prywatny) oraz nieduże rezerwy walutowe (20% PKB 
lub 27% po uwzględnieniu linii kredytowej MFW).  Poprawie bilansu na 
rachunku obrotów bieżących sprzyjać będą spadki surowców energetycznych, 
obecnie ropy, a w niedługiej perspektywie także gazu ziemnego. 
 
Deflacja = niższe stopy procentowe na dłużej. Dobrze dla akcji. 
 
Nie da się ukryć, słowo deflacja zrobiło furorę na rynkach w mijającym roku. 
Zjawisko spadku cen, przez lata kojarzone z odległą geograficznie Japonią lub 
odległym w czasie Wielkim Kryzysem całkiem dobrze zadomowiło się w Polsce 
a za chwilę zapewne zapuka do drzwi Eurolandu (wykres 12). 
 
Przy okazji okazało się, że banki centralne są praktycznie bezradne w tzw. 
„targetowaniu” inflacji w warunkach występowania silnych czynników 
dezinflacyjnych. Nie jest to dla nich miła konstatacja, zważywszy na to, że 
zapewnienie stabilności cen na określonym poziomie jest podstawowym, a 
czasem nawet jedynym celem mandatowym polityki monetarnej. Amerykańska 
inflacja bazowa jest na zbliżonym poziomie do europejskiej (po korekcie o 
różnice w metodologii obliczania), chociaż działania Fed i EBC różniły się 
diametralnie. Pojawiły się również problemy z komunikacją. Okazało się, że tak 
naprawdę nie wiadomo, który wskaźnik „targetować”: CPI, inflację bazową, 
płacową, czy może jeszcze jakąś inną. Zapewne banki centralne powinny 
inaczej reagować zależnie od tego, czy przestrzelenie celu ma miejsce w górę, 
czy w dół ze względu na odmienną dynamikę efektów drugiej rundy (mi.in. 
dostosowania płac). 
 
Problem zbyt niskiej inflacji (w tym deflacji) nie jest trywialny, ale wokół niego 
pojawiło się wiele nieporozumień, które w większości zostały już celnie 
wypunktowane w wielu publikacjach. Na przykład popularna medialnie teza 
jakoby deflacja wpływała negatywnie na konsumpcję poprzez efekt odłożonego 
popytu jest mało przekonująca. Trudno sobie wyobrazić, żeby na masową skalę 
ludzie nie tankowali aut, bo za miesiąc benzyna może być tańsza, albo nie 
gotowali obiadów, bo za tydzień stanieją warzywa. Również w przypadku 
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Dla sektora prywatnego 

deflacja jest groźna jeśli 

obniża zdolność do obsługi 

zadłużenia. 

Przy wysokim wskaźniku 

długu publicznego w relacji 

do PKB deflacja jest 

ogromnym zagrożeniem. 

Banki centralne 

wykorzystają zagrożenie 

deflacją do łagodzenia 

polityki pieniężnej, co 

wspomagać będzie akcje. 

Wskaźnik C/Z znajduje się na 

wymagających poziomach, 

ale premia za ryzyko 

wskazuje, że rynek nie jest 

przewartościowany. 

Optymalny poziom celu 

inflacyjnego w 

rzeczywistości pokryzysowej 

jest przedmiotem coraz 

intensywniejszej debaty. 

droższych artykułów konsumpcyjnych (ubrania, elektronika, samochody) ten 
sposób myślenia wydaje nam się archaiczny. Ceny podlegają fluktuacjom 
zgodnie z wzorcami sezonowymi oraz cyklami życia produktów i konsumenci 
się do tego dawno przyzwyczaili.  Efekt odłożonego popytu wydaje się mieć 
istotne znaczenie w przypadku nieruchomości (tutaj jest prosty substytut: 
wynajem), ale ta kategoria akurat nie zalicza się do koszyka konsumpcyjnego 
(choć może powinna). 
 
Z punktu widzenia sektora prywatnego deflacja jest szczególnie groźna, jeśli 
prowadzi do zmniejszenia nominalnego dochodu rozporządzalnego (poprzez 
spadek wynagrodzeń) lub nominalnego zysku operacyjnych (w wyniku 
głębszego spadku przychodów niż kosztów). Wpływa to bowiem na zdolność do 
obsługi zadłużenia, które rośnie zgodnie z nominalnym oprocentowaniem. To 
właśnie to zjawisko wywołało długotrwałą awersję japońskich przedsiębiorców 
do podejmowania ryzyka inwestycyjnego, gdyż deflacja powiększyła realne 
koszty obsługi zadłużenia. 
 
Większy problem istnieje z punktu widzenia zadłużenia publicznego, a 
precyzyjnie mówiąc jego relacji do PKB.  Żeby wskaźnik malał musi być 
spełniona następująca zależność:  
 
Nominalny Wzrost PKB > Deficyt Pierwotny + Koszt Obsługi Zadłużenia 
 
W warunkach niskiej inflacji (lub deflacji) przyrost wielkości po prawej stronie 
nierówności jest trudny do opanowania ze względu na niskie przychody 
podatkowe i dodatnie oprocentowanie nominalne (zakładamy, że ujemne 
rentowności na niektórych papierach to jednak aberracja).  
 
Z punktu widzenia rynków finansowych ciekawe będzie jak do problemu inflacji 
utrzymującej się poniżej celu podejdą poszczególne banki centralne. Czy 
przeważy opcja „dobrej deflacji”, czy raczej zwycięży strach przed skutkami 
spadków cen? Wygląda na to, że w większości przypadków brak presji 
inflacyjnej zostanie wykorzystane do łagodzenia polityki pieniężnej (Euroland, 
Chiny, być może Polska) lub wolniejszego jej zaostrzania (USA). To będzie 
wspomagać rynki akcji. 
 
Na marginesie można dodać, że nowym i potencjalnie ważnym dla przyszłej 
polityki monetarnej wątkiem dyskusji wśród ekonomistów jest optymalny 
poziom inflacji w pokryzysowym otoczeniu gospodarczym. Przez długi czas 
panował konsensus, że właściwym celem dla krajów rozwiniętych jest 2%, ale 
ostatnio coraz więcej ekonomistów (np. P. Krugman) sugeruje, że powinien być 
on nawet dwukrotnie wyższy. 
 
Wyceny: jest drogo, czy tanio? 
 
Gdy spojrzymy na najpopularniejszy miernik służący do wyceny, tj. relację 
zysku na akcję do jej ceny, wyceny polskich spółek są wymagające, zwłaszcza 
w historycznym kontekście (Wykres 13). Wskaźnik Cena/Zysk oparty na 
bieżących cenach i prognozach zysków na 2015 rok wynosi ok. 13.5-14, czyli 
jedno odchylenie standardowego powyżej 10-letniej średniej. Jednak miarę C/Z 
powinno się postrzegać w kontekście rynkowych stóp procentowych, czyli z 
perspektywy premii za ryzyko (Wykres 14). Ta zaś znajduje się powyżej 
długoterminowej średniej wskazując, że rynek nie jest przewartościowany. 
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Średni ważony zysk na akcję 

wzrośnie w roku 2015 tylko 

nieco powyżej 5%. Banki 

tworzące 1/3 indeksu mają 

przed sobą trudny rok. 

Według nas WIG wzrośnie w 

2015 roku do 58 tys. pkt… 

…dzięki silnej gospodarce i 

łagodnej polityce pieniężnej 

w Polsce oraz… 

… QE w strefie euro i 

lepszych perspektywach dla 

Eurolandu na 2016, jeśli 

zdecyduje się na zmianę 

polityki fiskalnej. 

Ryzyka dla naszego 

scenariusza mają głównie 

charakter zewnętrzny. 

Wykres 13. Polskie akcje: wskaźnik Cena/Zysk  Wykres 14. Polskie akcje: premia za ryzyko. 

 

 

 

Źródło: Thomson Reuters Datastream, I/B/E/S  Źródło: Bloomberg, Thomson Reuters Datastream, I/B/E/S 
 

 
 
Zdaniem kolegów z Domu Maklerskiego PKO BP średni ważony zysk na akcję 
wzrośnie w latach 2014 i 2015 o 13.5% i 5.4% (po oczyszczeniu z głównych 
zdarzeń jednorazowych).  Zastanawiać może, skąd tak mizerna poprawa w 
przyszłym roku mimo całkiem szybkiego wzrostu PKB (3.6%). Wynika to 
głównie z faktu, że kompozycja indeksu nie w pełni odzwierciedla strukturę 
gospodarki. Udział banków w WIG wynosi 29%, sporo ważą też spółki z 
ekspozycją na rynki surowcowe (spółki energetyczne, węglowe, KGHM). Dla 
tych sektorów rok 2015 będzie trudny. Znaczenie ma również bardzo niska 
inflacja (zyski podaje się nominalnie, podczas gdy dynamikę PKB w najczęściej 
w wartościach realnych). 
 
Prognozujemy, że w 2015 WIG wzrośnie do 58 tys. pkt, czyli o ok. 12% wyżej od 
obecnego poziomu. Zakładamy, że pierwszy kwartał indeks zakończy w 
okolicach 54 tys. pkt. 
 
Naszą dość optymistyczną prognozę opieramy na solidnym wzroście 
gospodarczym w warunkach łagodnej polityki pieniężnej (w przyszłym roku 
możliwa jest obniżka stóp do 50 pb, a podwyżki są bardzo mało 
prawdopodobne). Zakładamy, że PKB w latach 2015-2016 powiększy się 
łącznie o 7%. Mimo że perspektywy poprawy zysków w 2015 roku są 
umiarkowane, to kolejny rok powinien być znacznie lepszy, co rynki będą 
dyskontować z wyprzedzeniem.  
 
Wierzymy również w pozytywny scenariusz dla akcji europejskich, co pośrednio 
powinno wspomóc także polski rynek. W pierwszej połowie roku impulsem 
będzie niemal przesądzone QE Europejskiego Banku Centralnego. Przy całej 
naszej rezerwie odnośnie skutków dla realnej gospodarki, wpływ na rynki 
finansowe powinien być pozytywny. W dalszej części roku liczymy na 
porozumienie odnośnie aktywniejszej polityki fiskalnej w krajach Eurolandu, co 
poprawi perspektywy wzrostu w roku 2016 i kolejnych. 
 
Główne ryzyka dla polskiego rynku związane są z możliwym brakiem 
osiągnięcia konsensusu odnośnie optymalnej polityki monetarnej i fiskalnej w 
Eurolandzie , eskalacją konfliktu na Wschodzie i twardym lądowaniem chińskiej 
gospodarki. 
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Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 
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niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji 

podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. 
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