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Rezerwa Federalna stosuje politykę wait-and-see
Parametry polityki pieniężnej za Oceanem podczas wrześniowego posiedzenia 

nie uległy zmianie, mimo iż jeszcze w połowie roku inwestorzy oceniali prawdo-
podobieństwo rozpoczęcia zacieśniania monetarnego w  tym terminie niemal za 
pewne. Członkowie Komitetu Otwartego Rynku wstrzymali się przed pierwszą od 9 
lat podwyżką stóp procentowych, w  obawie o  niekorzystny wpływ spowolnienia 
gospodarczego w Azji na koniunkturę na amerykańskim rynku. Według prognoz 
Rezerwy Federalnej, osiągnięcie celu in� acyjnego na poziomie 2% rok do roku 
powinno być możliwe nie wcześniej niż dopiero w 2017 roku. Mimo, iż protokół 
z wrześniowego posiedzenia Fed wskazuje na wyraźną przewagę zwolenników roz-
poczęcia cyklu podwyżek stóp procentowych jeszcze w tym roku (13 na 17 człon-
ków Komitetu Otwartego Rynku), to analizując ostatnie wypowiedzi poszczegól-
nych członków Komitetu, coraz bardziej widoczny jest rozdźwięk między gołębiami 
a jastrzębiami, w obliczu publikowanych słabszych od oczekiwań danych z realnej 
gospodarki. Przede wszystkim rozczarowująco wypadają odczyty z krajowego prze-
mysłu, bowiem roczna dynamika produkcji przemysłowej spadła we wrześniu do 
poziomu nieobserwowanego od ponad 5 lat, wynosząc zaledwie 0,4%. Perspektywy 
amerykańskiego przemysłu, na których cieniem kładzie się spowolnienie gospodar-
cze w Chinach oraz globalna silna aprecjacja dolara, pozostają niezbyt obiecujące, 
o czym świadczy zniżka wskaźnika wyprzedzającego koniunkturę ISM do poziomu 
2-letnich minimów, sugerującego stagnację. Na drugim biegunie znajdują się 
jednak dane z rynku pracy (na czele z odczytem stopy bezrobocia - 5,1%), sygna-
lizujące zbliżanie się do stanu pełnego zatrudnienia w amerykańskiej gospodarce. 
Poprawiające się warunki na rynku pracy oraz spadek cen detalicznych przekładają 
się na niezmiennie optymistyczne nastroje amerykańskich konsumentów. Biorąc 
pod  uwagę powyższe mieszane dane z  amerykańskiej gospodarki, rosnący dyso-

nans między członkami Komitetu Otwartego Rynku odnośnie rozpoczęcia nor-
malizacji polityki pieniężnej, nie powinien stanowić żadnego zaskoczenia. Coraz 
więcej argumentów przemawia jednak za tym, że tempo kolejnych podwyżek stóp 
procentowych w Stanach Zjednoczonych będzie, w porównaniu do historycznych 
cykli, wyjątkowo powolne. Komunikat Rezerwy Federalnej po październikowym 
posiedzeniu sygnalizuje jednak, że do pierwszego zacieśniania polityki monetar-
nej może dojść już w grudniu, jeśli „zostanie odnotowany postęp – zrealizowany 
oraz oczekiwany – w kierunku osiągnięcia celów pełnego zatrudnienia oraz in� acji 
w wysokości 2%”.

Banki centralne ponownie sterują koniunkturą na rynkach finansowych.

Wrzesień oraz październik prz yniósł rynkom finansowym oddech po sierpniowym tąpnięciu wywołanym przez obawy o kondycję chińskiej gospodarki. 
Dane makroekonomiczne z Państwa Środka nie napawają jeszcze przesadnym optymizmem, jednak widoczna jest pewna stabilizacja odcz ytów. Ocz y 
inwestorów w minionych tygodniach były skierowane głównie na komunikaty wystosowane przez banki centralne. 
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Wykres 1: Oczekiwana ścieżka podstawowej stopy procentowej FED (na podstawie implikowanych 
stóp z kontraktów futures na stopę procentową). 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Bloomberg
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Wykres 2: Stopa bazowa w Chinach na przestrzeni bieżącego tysiąclecia
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Bloomberg

Łagodny przekaz FED-u wskrzesił rynki wschodzące
Opóźnienie cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych spo-

wodowało powrót pozytywnego sentymentu w  kierunku gospodarek wschodzą-
cych. Odłożenie w czasie zacieśniania monetarnego za Oceanem oraz zatrzymanie 
gwałtownej przeceny na surowcach, implikuje zmniejszenie presji na deprecjację 
walut krajów rozwijających się. Od  dołka MSCI Emerging Markets zyskał już 
13%. Zwyżka indeksu to również pokłosie uspokojenia nastrojów na szanghajskiej 
giełdzie wskutek stabilizacji odczytów makroekonomicznych. Największą uwagę 
inwestorów zwróciła publikacja dynamiki wzrostu gospodarczego Państwa Środka 
za III kwartał, która mimo wielu obaw wypadła nieznacznie lepiej od oczekiwań 
rynkowych (6,9% rok do roku). Chińskie władze nie pozostają obojętne na oznaki 
spowolnienia ekonomicznego, prowadząc aktywną politykę monetarną w zakresie 
dewaluacji juana wobec kursu centralnego dolara, kolejnych cięć stóp procento-
wych (wykres poniżej) czy też zmniejszenia wymogu wkładu własnego na zakup 
pierwszego domu z  30% do 25%. Od  listopada ubiegłego roku koszt pieniądza 
w  Chinach był obniżany 6-krotnie, osiągając w  międzyczasie najniższy poziom 
w historii (Wykres 2). Jednak stopy procentowe wciąż pozostają relatywnie wysokie 
w stosunku do rozwiniętych gospodarek, gdzie często przyjmują wartości bliskie 
zera lub nawet ujemne. Przestrzeń do dalszego luzowania monetarnego w Chinach 
przy użyciu konwencjonalnych narzędzi jest zatem wciąż wysoka. Ekonomiści 
coraz częściej podkreślają, że dane z chińskiego przemysłu zakłamują obraz całości 
gospodarki, zwłaszcza kondycji popytu wewnętrznego. W konsekwencji, jesteśmy 

świadkami strukturalnej zmiany gospodarki Państwa Środka, tj. jej przechodzenia 
z  modelu silnie zorientowanego na eksport i  opartego na popycie zewnętrznym, 
w kierunku pobudzenia krajowej konsumpcji, o czym świadczy stabilna kondycja 
sektora usług w Chinach.
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EBC bliski dalszego luzowania polityki pieniężnej
Spore zaskoczenie wywołała konferencja po październikowym posiedzeniu 

Europejskiego Banku Centralnego. Stopy procentowe oraz parametry programu 
skupu aktywów (60 mld  EUR aktywów miesięcznie co najmniej do września 
2016 r.) nie uległy zmianie, jednak prezes Mario Draghi nie wykluczył mody� kacji 
polityki pieniężnej na następnym posiedzeniu w grudniu. Według Rady Prezesów 
EBC, spowolnienie ekonomiczne w  gospodarkach wschodzących oraz związane 
z  tym silne spadki cen surowców zwiększyło istotnie ryzyko słabszego od  wcze-
śniejszych oczekiwań ożywienia gospodarki oraz wzrostu in� acji Eurolandu. Już 
na październikowym posiedzeniu szeroko dyskutowana była możliwość złagodze-
nia warunków monetarnych w  stre� e euro. Należy oczekiwać, iż grudzień przy-
niesie zmianę w postaci obniżenia stóp procentowych (w tym pogłębienia ujemnej 
stopy depozytowej będącej obecnie na poziomie -0,20%) lub, co bardziej prawdo-
podobne, zwiększenie bądź wydłużenie programu skupu aktywów QE, który na 
tle konwencjonalnych narzędzi łagodzenia monetarnego, okazał się być bardziej 
efektywny w  zakresie poluzowania warunków kredytowych. Wydaje się, że ruch 
ze strony EBC wyprzedził szwedzki bank centralny Riksbank, który w  obliczu 
słabszych od oczekiwań prognoz makroekonomicznych (m.in. obniżenie wzrostu 
gospodarczego w  przyszłym roku z  3,4% do 3,0% oraz in� acji z  1,8% do 1,4%), 
zdecydował się na rozszerzenie programu skupu aktywów o dodatkowe 65 miliar-
dów koron. Komunikat po posiedzeniu wskazuje, że nie należy wykluczyć dalszych 
działań w zakresie rozluźniania polityki monetarnej, w tym cięcia - będących już na 
ujemnych poziomach - stóp procentowych.

Łagodne nastawienie głównych banków centralnych na świecie stało się przy-
czynkiem do umocnienia skarbowych papierów dłużnych na rynkach bazowych. 

Rentowności 10-letnich obligacji rządowych Stanów Zjednoczonych oraz Nie-
miec spadły do poziomu odpowiednio ok. 2% oraz 0,5%, obserwowanego ostat-
nio w kwietniu bieżącego roku (Wykres 3). Otoczenie niskich stóp procentowych 
w  Europie stanowi sprzyjające środowisko dla wzrostu cen walorów na rynkach 
akcji poprzez m.in. niższą wymaganą stopę zwrotu z aktywów czy też niższe koszty 
� nansowania dłużnego. 

Zmiana polskiego rządu może pociągnąć za sobą łagodniejszą poli-
tykę monetarną

Analogicznie do rynków bazowych umocniły się także obligacje skarbowe Polski, 
mimo narastającego lokalnego ryzyka politycznego w postaci rosnącego poparcia 
i  w konsekwencji wygrania wyborów parlamentarnych przez partię postrzeganą 
przez inwestorów jako zwolennik poluzowania polityki � skalnej kraju. Spadek ren-
towności polskich papierów dłużnych może być utożsamiany nie tylko z byczymi 
nastrojami na globalnych rynkach obligacji, ale także oczekiwaniami złagodzenia 
polityki pieniężnej przez Radę Polityki Pieniężnej na początku przyszłego roku, 
kiedy to dojdzie do zakończenia kadencji 8 z 10 członków organu. Posłowie Prawa 
i Sprawiedliwości zapowiedzieli, że wybór nowych członków (dwóch wybierze pre-
zydent natomiast po trzech Sejm oraz Senat) będzie w dużym stopniu uzależniony 
od ich skłonności do wspierania gospodarki, sugerując, iż obecne stopy procentowe 

znajdują się na zbyt wysokich poziomach. Ponadto, przyszły rząd podał propozycję 
wdrożenia niekonwencjonalnego narzędzia łagodzenia polityki monetarnej. Tzw. 
Program Banku Centralnego, który konstrukcją miałby przypominać program 
LTRO zastosowany po raz pierwszy przez Europejski Bank Centralny, miałby za 
zadanie dostarczać tanie � nansowanie bankom komercyjnym (z przeznaczeniem 
na ich dalsze udzielenie w  formie pożyczek dla przedsiębiorstw), których zabez-
pieczeniem miałyby być obligacje skarbowe. Program ten miałby opiewać na nie-
bagatelną sumę 350 miliardów złotych w horyzoncie 6 lat. Propozycja programu 
pożyczek, która wywołała spore zaskoczenie u obserwatorów rynku ze względu na 
wysoką nadpłynność sektora bankowego, została już zdementowana przez przed-
stawicieli PiS-u. Jednakże, pogłoski o  obu proponowanych formach łagodzenia 
pieniężnego przyczyniły się do umocnienia wycen polskich papierów skarbowych 
w minionych tygodniach.
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Wykres 3: Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych Niemiec, Stanów Zjednoczonych oraz 
Polski na przestrzeni ostatniego roku (stan na 27 października 2015)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Bloomberg


