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W pierwszej połowie 2015 roku PKB Chin spowolniło do 7,0%. Mimo tego, iż chińska 
gospodarka rozwijała się w tempie godnym pozazdroszczenia dla największych potęg 

ekonomicznych na świecie, jej ostatni odczyt wzrostu gospodarczego, wyłączając okres global-
nego kryzysu � nansowego z przełomu lat 2008/2009, był najniższy od 2001 roku (patrz wykres 
poniżej). Dużą rolę w kształtowaniu wzrostu gospodarczego przypisuje się malejącej roli inwe-
stycji, zwłaszcza w nieruchomości. Z kolei popyt konsumpcyjny nie rozwija się tak, jakby tego 
oczekiwały chińskie władze (patrz wykres 1).

Słabe fundamenty chińskiej gospodarki
Przyglądając się wnikliwie strukturze danych, ekonomiści wskazują na fakt, iż wzrost 

gospodarczy wypracowany w ostatnim półroczu nie jest oparty na solidnych fundamentach. 
Wyjątkowo wysoki był bowiem wkład eksportu netto oraz wzrost udziału sektora � nansowego 
w tworzeniu PKB. Biorąc pod uwagę mocno rozczarowujące ostatnie dane o bilansie handlo-
wym oraz ostatnie zawirowania na rynku akcji w Chinach, oddziałujące negatywnie na postrze-
ganie rynku ze strony długoterminowych inwestorów zagranicznych, ekonomiści coraz częściej 
dopuszczają możliwość twardego lądowania gospodarki już w drugim półroczu bieżącego roku.

Chiny, poprzez mocno rozbudowany przemysł, stanowią gospodarkę o  wysokim stopniu 
surowcochłonności. Wskaźnik wyprzedzający PMI wykazuje tendencję spadkową, utrzymując 
się poniżej poziomu 50,0pkt sugerującego dekoniunkturę w chińskim przemyśle (w sierpniu 
odczyt PMI był najgorszy od 3 lat wynosząc 47,3pkt). Spadek aktywności przemysłu przekłada 
się na zmniejszone zapotrzebowanie na surowce, dzięki czemu obserwowana jest ujemna dyna-
mika wartości importu. Dynamika importu od stycznia do maja bieżącego roku wykazywała 
dwucyfrowy spadek w ujęciu rocznym; najnowszy odczyt za lipiec wyniósł -8,1% rok do roku. 
Słabe zachowanie importu nie wpływa jednak znacząco na zwiększenie nadwyżki handlowej, 
bowiem dynamika eksportu też odnotowuje wyraźne spadki (-8,3% w lipcu).

Ograniczony popyt na surowce z chińskiej gospodarki uderza mocno w notowania surow-
ców – zwłaszcza metali przemysłowych (m.in. miedź, stal, nikiel) oraz energetycznych (ropa 
na� owa, gaz). Notowania kontraktów terminowych na ropę WTI spadły do 40 USD za baryłkę, 
plasując się najniżej od 2009 roku. Z kolei notowania miedzi znalazły się w rejonie 6-letnich 
minimów. W  konsekwencji, indeks CRB obrazujący koniunkturę na rynku surowców zano-
tował spadek o ok. 35% w horyzoncie ostatnich 12 miesięcy. Ucierpieć mogą na tym przede 
wszystkim gospodarki wschodzące, mocno uzależnione od eksportu swoich naturalnych zaso-
bów (m.in. Rosja, Brazylia). Dla gospodarek rozwiniętych, niższe ceny surowców mogą stano-
wić bodziec do dalszego rozwoju ekonomicznego. Równocześnie zbyt głęboka przecena surow-
ców budzi obawy z jednej strony o odbudowę oczekiwań in� acyjnych, których niski poziom 
nie sprzyja wzrostowi gospodarczemu w dłuższym terminie, z drugiej zaś o kondycję spółek 
surowcowych (zwłaszcza tych notowanych na amerykańskim parkiecie).

Stymulowanie wzrostu gospodarczego
Władze państwowe Chin wykazują mocną determinację w realizacji celów gospodarczych 

przyjętych w budżecie na ten rok, m.in. osiągnięcie wzrostu gospodarczego na poziomie co 
najmniej 7,0% rok do roku. W związku z tym, zaimplementowana została seria cięć stóp pro-
centowych, sprowadzając je do najniższego poziomu w historii. Głównym celem obniżania 
kosztu pieniądza miało być pobudzenie popytu inwestycyjnego. Kolejnym krokiem w  kie-
runku stymulacji wzrostu gospodarczego okazała się być przeprowadzona w pierwszej poło-
wie sierpnia dewaluacja krajowej waluty wobec amerykańskiego dolara. Ludowy Bank Chin 
dokonał obniżenia kursu referencyjnego juana w ciągu 3 kolejnych dni o odpowiednio 1,9%, 
1,6% i 1,1%. W ten sposób chińscy decydenci chcą wspomóc krajową gospodarkę poprzez 
zwiększenie atrakcyjności eksportu (mimo wcześniejszych deklaracji o  stopniowym prze-
chodzeniu gospodarki do modelu opartego o  konsumpcję wewnętrzną). Juan jest bowiem 
sztywno powiązany z amerykańską walutą. Silna aprecjacja amerykańskiej waluty w hory-
zoncie ostatniego roku przyczyniła się do równie mocnego umocnienia chińskiej waluty na 
globalnym rynku, zwiększając ceny produkowanych w  Państwie Środka dóbr na rynkach 
zagranicznych. 

Huśtawka na rynku akcji
Niepokój inwestorów może również budzić zachowanie mocno rozchwianego w ostatnich 

tygodniach chińskiego rynku akcji. W  szczytowym momencie roczna stopa zwrotu indeksu 
Shanghai Composite wyniosła ponad  150%. Wzrost kursów akcji chińskich spółek nie miał 
jednak odzwierciedlenia w słabnących fundamentach � rm (patrz wykres). W połowie czerwca 
notowania zaczęły gwałtownie się osłabiać, jednak odbyło się to bez większych konsekwencji 
dla pozostałych rynków akcji, których uwaga była skupiona na potencjalnej niewypłacalności 
greckiego rządu. Kolejna fala przeceny, która dotknęła w znaczącym stopniu zagraniczne par-
kiety, nadciągnęła w  połowie sierpnia. W  efekcie kapitalizacja giełdy w  Szanghaju stopniała 
w bieżącym roku o około 40%, z czego aż 15% spadek notowań przypadł na miniony miesiąc 
(patrz wykres 2). 

Bezpośrednią przyczyną załamania kursów był nadmierny napływ kapitału spekulacyjnego 
ze strony drobnych inwestorów oraz otwarcie giełdy w Szanghaju na zagranicznych inwestorów 
w czwartym kwartale 2014 roku. Liczby otwieranych rachunków maklerskich rosła w bardzo 
dynamicznym tempie – od  początku 2015 roku utworzonych zostało aż 4 miliony nowych 
kont. Coraz powszechniejsze stawało się zaciąganie kredytów na zakup nowych akcji (ten 
rodzaj � nansowania walorów opiewał na kwotę blisko 320 miliardów dolarów na koniec maja). 
Rosnące zainteresowanie inwestycjami na rynku kapitałowym było podsycane bardzo wyso-
kimi stopami zwrotu, możliwymi do osiągnięcia w ramach wcześniejszych pierwotnych ofert 
publicznych. Inwestorzy indywidualni, często pozbawieni odpowiedniej edukacji oraz świado-
mości � nansowej, zdominowali handel akcjami na chińskim rynku – ich udział w  obrotach 
sięgał w tygodniach przed kryzysem blisko 90%. 

W odpowiedzi na krach na chińskim parkiecie, władze Państwa Środka wdrożyły szereg dzia-
łań mających na celu zahamowanie spadków na giełdzie. W ramach programu interwencyjnego, 
państwowe � rmy i  fundusze zobowiązane zostały do skupowania akcji w  przypadku zejścia 
indeksu poniżej poziomu 4,5  tys. Ze środków krajowych brokerów stworzony został fundusz 
ratunkowy w wysokości 20 mld dolarów mający sztucznie kreować popyt na akcje spółek. Z kolei 
podaż akcji została ograniczona poprzez wstrzymanie wszystkich planowanych ofert publicz-
nych. Mimo destabilizacji rynku skutkującej zawieszeniem notowań wielu spółek, podjęte dzia-
łania przyniosły chwilowe uspokojenie na rynku w lipcu. Sierpniowe załamanie cen akcji zostało 
dopiero powstrzymane przez decyzję Ludowego Banku Chin o  obniżce stóp procentowych - 
bazowej o 25 punktów bazowych, natomiast rezerw obowiązkowych o 0,5 punktu procentowego. 

Skutki chińskich zawirowań
Wydarzenia z  chińskiego rynku nie powinny wpłynąć znacząco na postrzeganie polskiej 

gospodarki oraz rynku akcji. Naszym zdaniem, jest ona bowiem bene� cjentem netto niższych 
cen surowców, dzięki spadkom kosztów produkcji dla zakładów przemysłowych. Niskie noto-
wania towarów nie będą jednak sprzyjać spółkom wydobywczym (m.in. KGHM) czy też produ-
centom stali. Jednocześnie, słabnący popyt z chińskiej gospodarki oraz dewaluacja juana może 
stanowić pewien problem dla niemieckiej gospodarki, dla której eksport do Państwa Środka 
(głównie dobra inwestycyjne) stanowi istotne ogniwo w  saldzie bilansu handlowego. Tym 
samym, może mieć to pośredni wpływ na spadek zamówień produkcji polskich � rm, wytwa-
rzających komponenty oraz półprodukty dla niemieckich zakładów (m.in. w przemyśle samo-
chodowym). Skala tego zjawiska powinna mieć jednak znikomy wpływ na całokształt polskiej 
gospodarki.

Zawirowania na rynku akcji Państwa Środka może mieć istotne przełożenie na wrześniową 
decyzję Rezerwy Federalnej o  zmianie stóp procentowych. Jeszcze do niedawna większość 
analityków była przekonana że pierwsza od  9 lat podwyżka stóp procentowych jest niemal 
przesądzona. Na skutek coraz słabszych danych spływających z  chińskiej gospodarki oraz 
załamania cen surowców stwarzających ryzyko eksportu de� acji na pozostałe rynki oraz tym 
samym rodzące obawy o światowy wzrost gospodarczy, decyzja o podniesienie kosztu pienią-
dza z dużym prawdopodobieństwem zostanie odłożona do następnych posiedzeń – w grudniu 
lub nawet na wiosnę 2016 roku. W naszej opinii spowodowałoby to powrót do pozytywnego 
sentymentu na rynkach � nansowych.
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Wykres 1. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Bloomberg Wykres 2.  Źródło: Bloomberg

Chiny trzęsą rynkami.  Na jak długo?
Sierpień upłynął pod znakiem załamania notowań na globalnych rynkach akcji.  W szcz ytowym momencie indeks DAX zanurkował o 17% w minionym 
miesiącu, natomiast indeks S&P 500 o 11%. Gwałtowna przecena dotknęła niemal wsz ystkie parkiety na świecie a jej źródło leżało w obawach inwestorów 
o kondycję chińskiej gospodarki. 


