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Podsumowanie: 

 W ostatnim czasie zauważa się, że zmiany cen ropy są silnie pozytywnie skorelowane 

ze zmianami cen na rynku akcji.  

 Takie zachowanie cen ropy i akcji trudno sobie wytłumaczyć na bazie klasycznej 

ekonomii.  

 Można oczekiwać, że najprawdopodobniej wynika to z niespotykanej we 

wcześniejszych latach łagodnej polityki monetarnej głównych banków centralnych 

świata ustalającej główne stopy procentowe na poziomach bliskich, a nawet niższych 

od zera procent.  

 

Wszyscy Ci, którzy studiowali ekonomię, albo choć trochę orientują się w zasadach ekonomii 

wiedzą, że nic się z niczego nie rodzi. Co prawda ostatnie posunięcia banków centralnych, 

kreujących pieniądz z niczego, zdają się zaprzeczać tej zasadzie, ale wróćmy do meritum.  

Przedsiębiorstwo, żeby wytworzyć jakikolwiek produkt, potrzebuje danego zbioru surowców 

wejściowych. Są to surowce z których coś jest albo tworzone (np. metale, tworzywa 

sztuczne), albo które pozwalają by coś zostało wyprodukowane - są to surowce energetyczne. 

Pozyskanie takiego koszyka surowców, dla przedsiębiorstw zajmujących się wzbogaceniem 

ich o wartość dodaną, stanowi koszt. Im cena surowców jest niższa, tym koszt ich pozyskania 

dla podmiotu gospodarczego, jest również niższy. Całościowo, taki łańcuch przyczynowo-

skutkowy powinien łatwo przekładać się na zwiększenie zagregowanego popytu globalnego, 

z prostej przyczyny ujemnej korelacji między ceną towaru, a popytem na niego. Mimo, że 

istotnie przychód krajów eksportujących ropę w ostatnich latach drastycznie spadł, wraz 

z obniżeniem nominalnej ceny ropy naftowej o ok. 65%, to ponieważ kraje te wytwarzają 

zaledwie ok. 12% PKB świata, zwiększony dochód importerów netto tego surowca (Japonia, 

Chiny, Europa a także wciąż Stany Zjednoczone) wynikający z niższej ceny za baryłkę, 

powinien znacznie przewyższać straty drugiej strony, a więc być grą o wartości dodatniej. Jak 



więc to możliwe, że mimo takiej przeceny ropy, MFW ostatnio zrewidował swoje prognozy 

odnośnie światowego wzrostu... w dół ? 

Okazuje się, że paradoksalnie, przez ostatnie kilka miesięcy, giełda była skorelowana z ceną 

ropy... pozytywnie. Innym słowy, wzrastający koszt pozyskania energii prowadził do... 

zwiększonej zagregowanej kapitalizacji spółek notowanych na giełdzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdyby nie podpisy w górnych lewych rogach powyższych wykresów, na prawdę trudno by 

się było zorientować, który z wykresów przedstawia ruchy cenowe jednego z najważniejszych 

indeksów giełdowych USA, a który zmiany w wycenie baryłki ropy WTI. Wykres po lewo 

przedstawia zmiany indeksu S&P5001 (zwykle oznacza się go tickerem2 ^spx), a po prawo 

zmiany ceny baryłki ropy West Texas Intermediate (ticker cl.f). Nie dość, że współczynnik 

korelacji między ropą a rynkiem akcji jest pozytywny, to w ciągu okresu ostatnich 9 miesięcy 

(od lipca 2015 do marca 2016) podwoił się on w stosunku co do tego z okresu sierpień '14 - 

lipiec '15 [wykres 2]. 

 

 

                                                           
1 S&P500 jest indeksem w skład którego wchodzi 500 przedsiębiorstw o największej kapitalizacji notowanych 

na NYSE (giełda w Nowym Jorku) i NASDAQ są to głównie przedsiębiorstwa amerykańskie.  
2 ticker - określenie oznaczające skrót, jakim dana spółka/towar oznaczony jest na giełdzie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/New_York_Stock_Exchange


Wykres 2 [Tłumaczenie] 

Rynek akcji i ropy: Skorelowane ruchy cenowe 

W przeciągu ostatnich sześciu miesięcy, występowała pozytywna korelacja między rynkiem a akcji a  ropy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Datastream 

Uwagi: Wykres 2 przedstawia korelację między ceną ropy WTI a stopą zwrotu indeksu MSCI USA obrazującego 

zmiany w ruchach cenowych głównych indeksów USA. 

Horyzontalne czerwone linie prezentują średnie korelacje w korespondujących okresach 

Jakie więc może być wytłumaczenie zaistniałej sytuacji ? Niezwykle ciekawe rozwiązanie 

zostało zaproponowane przez trójkę ekonomistów z Międzynarodowego Funduszu 

Walutowego. Powiązali oni przedłużające się okres obowiązywania niskich cen na ropie 

z obecną i oczekiwaną inflacją, które z kolei ciągną w dół także stopy procentowe.  

Dalszy ciąg historii kryje się za polityką największych banków centralnych świata, FEDu, 

EBC czy BoJ3. Ponieważ pierwszy dopiero co odłożył w czasie korektę swoich stóp w górę, 

i o połowę zredukował możliwą ilość podwyżek w tym roku, a drugi obniżył wartość swojej 

referencyjnej stopy do zera, oznacza to, że w zasadzie nie mają już wiele amunicji w arsenale 

swoich polityk monetarnych. No chyba, że zdecydują się pchnąć stopy w terytorium 

                                                           
3 FED - skrót oznaczający de iure Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych, a de facto bank centralny USA.    

EBC stanowi Europejski Bank Centralny a BoJ (ang. Bank of Japan) bank centralny Japonii. 

 



ujemnego oprocentowania - tak jak zrobił to trzeci z wymienionych banków [Bank of Japan]. 

Trzymając się jednak klasycznej ekonomii, w której koszt pozyskania pieniądza określany 

stopą procentową zwyczajowo nie spada poniżej zera, spadek w obecnej i oczekiwanej 

inflacji, ze względu na niższe koszty produkcji podnosi rzeczywistą stopę procentową, 

zmniejszając popyt oraz hamując wzrost produkcji i zatrudnienia. Innymi słowy, jeżeli za 

realną stopę procentową przyjmiemy 𝑟𝑟, za nominalną stopę procentową 𝑟𝑖a za stopę inflacji 𝑖, 

wzór na realną/rzeczywistą stopę procentową będzie przedstawiał się następująco:  

𝑟𝑟 = 𝑟𝑖 − 𝑖 

Zatem jeżeli wartość oczekiwanej inflacji spada     , a nominalne stopy procentowe 

pozostają niezmienione          , to realna stopa procentowa wzrasta      . 

Poniższy wykres przedstawia sytuację, w której spadające ceny ropy, ciągną w dół również 

oczekiwania inflacyjne. Cały ten proces rzeczywiście ma miejsce, i to na terenie największej 

mierzonej goodwillem gospodarki świata.  Na wykresie 3, niebieską linią oznaczono ceny 

ropy WTI (lewa oś y), czerwoną długoterminowe oczekiwana inflacyjne, mierzone indeksem 

FED (prawa oś y). 

Wykres 3 [Tłumaczenie] 

Ceny ropy i inflacja; Niskie ceny ropy pociągają za sobą oczekiwania inflacyjne 

Źródło: Bloomberg, L.P.;Citi Market Commentary, 28 stycznia 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



Żeby w pełni zrozumieć powiązanie między ropą, presją inflacyjną, a stopami procentowymi, 

potrzebujemy wprowadzenia jeszcze tylko jednego pojęcia ekonomicznego. Jest nim tzw. 

efekt dochodowy (ang. income effect).  

Najprościej, efekt dochodowy obrazuje wpływ zmiany ceny produktu na zmianę 

zgłaszanego zapotrzebowania na ten produkt, spowodowanego zmianą siły nabywczej 

konsumenta. 

Na przykładzie: spadek cen ropy naftowej, powoduje wzrost siły nabywczej importerów netto 

tego surowca. Istotnie wpływ tego efektu na gospodarkę, mógłby pozytywnie wpływać na 

przyspieszenie zagregowanego popytu, gdyby nie to, że importerzy netto ropy funkcjonują już 

w środowisku ekstremalnie niskich stóp procentowych. W takim otoczeniu, spadek cen ropy, 

może poruszyć realną stopę procentową w kierunku minimalizującym pozytywną stronę 

efektu dochodowego. Zadaniem ekonomistów pozostaje jednak ocena z jaką grą mamy do 

czynienia i jak bardzo wpływ efektu dochodowego jest marginalizowany przez nowoczesną 

politykę monetarną. 

Póki co empiria potwierdza pozytywną korelację między ceną ropy a ceną spółek na rynku 

akcji, wbrew logice klasycznej ekonomii, w której ceteris paribus koszt energii ponoszony 

przez przedsiębiorstwo wzrasta wraz z ceną baryłki ropy naftowej, zmniejsza zyski i w 

konsekwencji obniża wyceny ich akcji na giełdzie. Wpływ na takie zachowanie rynku, mogą 

mieć stopy procentowe głównych banków centralnych świata, ustalone na ekstremalnie 

niskich poziomach. 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Cena_(ekonomia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Produkt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Popyt

