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Wstęp 
 

 

Październik był miesiącem szerokiego osłabienia złotego. Polska waluta straciła 
w relacji do wszystkich koszyków krajów, obserwowanych przez Cinkciarz.pl. 
Złoty spadł najbardziej w stosunku do koszyka gospodarek wschodzących 
(Indeks EME). 
 
W październiku złoty zakończył trzymiesięczną serię wzrostową, która była obserwowana od lipca. 
Polska waluta osłabiła się wobec wszystkich koszyków walutowych, obserwowanych przez 
Cinkciarz.pl. Szeroki indeks MAJ_33 stracił aż 2.8 proc. 
wobec poprzedniego miesiąca. 
 
Zasadniczym czynnikiem oddziałującym na niekorzyść polskiej waluty, były wybory parlamentarne 
z 25 października. Blisko dwa tygodnie przed głosowaniem, złoty znalazł się pod presją ryzyka 
politycznego, która osłabła dopiero w ostatnich dniach października. W tym miesiącu złoty był 
trzecią najsłabszą walutą z koszyka rynków wschodzących. 
 
Negatywna reakcja rynków finansowych wynikała z faktu, że obietnice składane 
przez polityków w czasie kampanii wyborczej, będą dotkliwym obciążeniem dla budżetu państwa. 
W rezultacie ryzyko przekroczenia deficytu 3 proc. PKB istotnie wzrosło. 
W tym miejscu najbardziej kosztowny jest plan obniżenia wieku emerytalnego 
oraz wprowadzenie zasiłków za posiadanie przynajmniej dwójki dzieci. 
 
Dodatkowym problemem jest fakt, że obecny parlament oraz prezydent związany 
ze zwycięską partią, mogą wymienić w przyszłym roku niemal cały skład Rady Polityki Pieniężnej. 
Politycy zwycięskiej partii oczekują od banku centralnego większej aktywności w pobudzaniu 
wzrostu gospodarczego oraz zapowiadają dobór członków RPP pod tym kątem. Perspektywa 
zdecydowanie łagodniejszego nastawienia władz monetarnych 
to czynnik niekorzystnie oddziałujący na złotego w dłuższym terminie. 
 
Dodatkowym balastem dla złotego jest podwyżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, 
zapowiadana na grudzień. W październikowym komunikacie Federalny Komitet Otwartego Rynku 
wskazał bezpośrednio na ostatnie tegoroczne posiedzenie jako moment, w którym rozważy 
pierwszą od niemal dekady podwyżkę kosztu kredytu. 
Takie rozstrzygnięcie będzie oddziaływać niekorzystnie nie tylko na złotego, ale również na 
pozostałe waluty z koszyka rynków wschodzących. 
 
Pozytywną stroną szerokiego osłabienia złotego jest poprawa konkurencyjności cenowej polskiego 
eksportu. Pod tym względem październik był bardzo udanym miesiącem. Niemniej zjawisko to 
wynika z faktu podwyższonego ryzyka politycznego. 



 

 

W kolejnych miesiącach ten czynnik może stracić znaczenie.  
 
 
Jednocześnie patrząc na determinację niektórych banków centralnych w osłabianiu swoich walut, 
można spodziewać się, że inne waluty będą tracić jeszcze mocniej w relacji do dolara i euro. 
Riksbank zwiększył w tym miesiącu skalę skupu aktywów, aby osłabić kurs korony. 
 
W tym miesiącu poświęcamy więcej miejsca zagadnieniu konkurencji z Chinami. Obserwujemy 
ostatnio poprawę konkurencyjności cenowej polskiego eksportu w stosunku do chińskiego. 



 

 

Podsumowanie: Indeksy Cinkciarz.pl i zmiany indeksów 

Indeks nominalny 

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR 

2015-08-01 152.0 98.1 106.4 105.0 102.8 100.8 145.4 97.7 

2015-09-01 153.3 97.8 106.5 105.1 103.0 100.1 147.3 98.5 

2015-10-01 149.0 97.0 105.0 103.6 101.3 99.1 142.8 97.2 

Tab.: Wartość indeksu nominalnego. Dane: Cinkciarz.pl 

 

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR 

2015-08-01 19.9  -1.3 2.9 3.0 3.7 4.3  16.7 -4.9 

2015-09-01 20.6  -1.4  3.3  3.3  4.0  3.7  18.6  -2.7 

2015-10-01 15.6  -1.5  2.0  1.9  2.1  2.7  14.0  -2.6 

Tab.: Zmiana indeksu nominalnego rok do roku (w proc.). Dane: Cinkciarz.pl 

 

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR 

2015-08-01 4.6  -1.1  1.0  1.0  1.5  0.3  5.6  1.2 

2015-09-01 0.2  -0.4  0.2  0.0  0.2  -0.7  1.3  0.9 

2015-10-01 -2.8  -0.8  -1.4  -1.4  -1.6  -1.0  -3.0  -1.4  

Tab.: Zmiana indeksu nominalnego miesiąc do miesiąca (w proc.). Dane: Cinkciarz.pl 

 



 

 

Indeks realny 

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR 

2015-08-01 100.1  92.9  98.7  98.4  97.3  106.9  92.4  81.7 

2015-09-01 100.2  92.4  98.4  98.1  97.1  105.3  92.9  82.1 

2015-10-01 97.4  91.7  97.0  96.7  95.6  104.2  90.1  81.0  

Tab.: Wartość indeksu realnego. Dane: Cinkciarz.pl 

 

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR 

2015-08-01 9.2  -1.6  -0.1  -0.3  0.8  3.1  5.5  -6.1 

2015-09-01 9.8  -1.8  0.2  -0.1  1.0  2.2  7.1  -4.1 

2015-10-01 5.7  -1.9  -1.0  -1.4  -0.8  1.2  3.6  -3.8 

Tab.: Zmiana indeksu realnego rok do roku (w proc.). Dane: Cinkciarz.pl 

 

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR 

2015-08-01 4.6  -1.0  0.7  0.7  1.1  0.2  5.3  0.9 

2015-09-01 0.2  -0.5  -0.3  -0.4  -0.2  -1.5  0.5  0.5 

2015-10-01 -2.8  -0.8  -1.4  -1.4  -1.6  -1.0  -3.0  -1.3  

Tab.: Zmiana indeksu realnego miesiąc do miesiąca (w proc.). Dane: Cinkciarz.pl 

 



 

 

Podsumowanie: eksport i udział w eksporcie w podziale na koszyki 

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR 

2015-06-01 0.2  1.0  1.0  1.1  1.2  1.1  -0.1  0.7 

2015-07-01 -0.2  0.4  0.2  0.1  0.1  0.1  -0.3  0.6 

2015-08-01 0.1  0.9  1.1  1.2  1.4  0.9  -0.5  0.3 

Tab.: Zmiana eksportu miesiąc do miesiąca (w proc.). Dane: GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl 

 

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR 

2015-06-01 -2.8  8.0  5.0  5.7  6.0  -3.7  -3.8  10.3 

2015-07-01 -2.7  8.0  5.1  5.6  5.8  -3.3  -3.5  10.6 

2015-08-01 -1.4  9.2  6.6  7.2  7.5  -2.1  -3.0  10.5 

Tab.: Zmiana eksportu rok do roku (w proc.). Dane: GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl 

 

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR 

2015-06-01 22.4  16.3  91.0  76.1  54.5  6.5  15.5  10.2 

2015-07-01 22.3  16.3  90.9  75.9  54.3  6.5  15.4  10.2 

2015-08-01 22.0  16.3  90.9  76.0  54.5  6.5  15.1  10.1 

Tab.: Udział koszyka w eksporcie ogółem (w proc.). Dane: GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl 

 



 

 

Skład koszyków walutowych 

Kraj Waluta MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 CEE CEE (bez RU, UA, BY) SCAN EME EME (bez RU, UA) 

Austria EURPLN tak        

Belgia EURPLN tak tak       

Białoruś PLNBYR tak   tak     

Chiny CNYPLN tak tak tak    tak tak 

Czechy CZKPLN tak tak tak tak tak    

Dania DKKPLN tak     tak   

Estonia EURPLN tak   tak tak  tak tak 

Finlandia EURPLN tak     tak   

Francja EURPLN tak tak tak      

Hiszpania EURPLN tak tak       

Holandia EURPLN tak tak       

Indie INRPLN tak      tak tak 

Irlandia EURPLN tak        

Japonia JPYPLN tak        

Kanada CADPLN tak        

Korea Południowa KRWPLN tak tak       

Litwa EURPLN tak   tak tak  tak tak 

Łotwa EURPLN tak   tak tak  tak tak 

Niemcy EURPLN tak tak tak      

Norwegia NOKPLN tak     tak   

Rosja RUBPLN tak tak tak tak   tak  

Rumunia RONPLN tak   tak tak  tak tak 

Słowacja EURPLN tak tak  tak tak    

Stany Zjednoczone USDPLN tak tak       

Szwajcaria CHFPLN tak        

Szwecja SEKPLN tak tak    tak   

Tajwan TWDPLN tak        

Turcja TRYPLN tak      tak tak 

Ukraina PLNUAH tak tak  tak   tak  

Węgry HUFPLN tak tak  tak tak  tak tak 

Wielka Brytania GBPPLN tak tak tak      

Wietnam VNDPLN tak        

Włochy EURPLN tak tak tak      

Tab.: Skład koszyków krajów. Źródło: Cinkciarz.pl 



 

 

Szczegółowy opis indeksów 
 
Najważniejsi partnerzy handlowi (indeks szeroki): Indeks Cinkciarz.pl MAJ_33 
 
Konkurencyjność cenowa polskiego eksportu uległa istotnej poprawie w październiku. 
Nominalny Indeks Cinkciarz.pl MAJ_33, był wyższy o 2 proc. w stosunku do poprzedniego roku. 
Sytuacja uległa pogorszeniu wobec ostatniego miesiąca, kiedy było to 3.3 proc. 
W relacji miesięcznej spadek wyniósł aż 2.8 proc. 
 
Indeks realny pokazał wyraźną poprawę konkurencyjności cenowej. W październiku indeks 
uwzględniający różnicę w inflacji, był niższy o 1 proc. w stosunku do poprzedniego roku, 
wobec plus 0.2 proc. miesiąc wcześniej. 

Wykres: Indeks MAJ_33 Wykres: Indeks MAJ_33 Realny 

 
Osłabienie złotego to dobra informacja. Od 2012 r. Polska pozostaje w trendzie wzrostowym, 
w stosunku do walut najważniejszych partnerów handlowych. Spadek złotego w październiku 
zmniejsza negatywną tendencję.  



 

 

Wykres: Zmiana indeksów (rok do roku) Wykres: Zmiana indeksów (miesiąc do miesiąca) 

 
Indeks realny MAJ_33 spadł do najniższego poziomu od drugiej połowy 2013 r. Chociaż pozostaje 
blisko wysokich poziomów z 2014 r., to obecna tendencja będzie wspierać polski eksport 
w kolejnych kwartałach. 

Wykres: Eksport do krajów MAJ_33 rok do roku (w proc.); 
Dane: GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl 

Wykres: Udział krajów MAJ_33 w eksporcie (w proc.); Dane: 
GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl 

 
W okresie 12 miesięcy zakończonym w sierpniu 2015 r., eksport na rynki 33 najważniejszych 
partnerów handlowych wzrósł o 6.6 proc., w stosunku do poprzedniego roku. 
Udział najważniejszych partnerów handlowych wyniósł 90.9 proc. w eksporcie ogółem. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Najważniejsi partnerzy handlowi (indeks wąski): Indeks Cinkciarz.pl MAJ_16 
 
W październiku nominalny Indeks Cinkciarz.pl MAJ_16, był wyższy o 1.9 proc. wobec poprzedniego 
roku. W stosunku do poprzedniego miesiąca sytuacja uległa poprawie – ostatnim razem było to 
plus 3.3 proc. 

Wykres: Indeks MAJ_16 Wykres: Indeks MAJ_16 Realny 

 
Indeks realny pokazuje, że mamy do czynienia z okresem poprawy konkurencyjności polskiego 
eksportu. W październiku indeks uwzględniający różnicę w inflacji, był niższy o 1.4 proc. w stosunku 
do poprzedniego roku. 

Wykres: Zmiana indeksów (rok do roku) Wykres: Zmiana indeksów (miesiąc do miesiąca) 

 
Podobnie jak w przypadku realnego indeksu MAJ_33, indeks realny MAJ_16 notuje najniższe 
poziomy od 2013 r. Tendencja powinna wspierać wzrost eksportu w kolejnych kwartałach. 
 



 

 

Wykres: Eksport do krajów MAJ_16 rok do roku (w proc.); 
Dane: GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl 

Wykres: Udział krajów MAJ_16 w eksporcie (w proc.); Dane: 
GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl 

 
W okresie 12 miesięcy zakończonym w sierpniu 2015 r., eksport na rynki 16 najważniejszych 
partnerów handlowych wzrósł o 7.2 proc., w stosunku do poprzedniego roku. 
Udział najważniejszych partnerów handlowych wchodzących w skład wąskiego indeksu, 
wyniósł 76 proc. w eksporcie ogółem. 
 



 

 

Kluczowi partnerzy handlowi: Indeks Cinkciarz.pl MAJ_7 

 
W październiku nominalny Indeks Cinkciarz.pl MAJ_7, był o 2.1 proc. wyższy w stosunku 
do poprzedniego roku. To oznacza poprawę sytuacji w stosunku do poprzedniego miesiąca, kiedy 
dynamika wyniosła 4 proc. 

Wykres: Indeks MAJ_7 Wykres: Indeks MAJ_7 Realny 

 
Indeks realny także pokazał poprawę konkurencyjności polskiego eksportu. W październiku indeks 
uwzględniający różnicę w inflacji, był niższy o 1.6 proc. w stosunku do poprzedniego roku. 

Wykres: Zmiana indeksów (rok do roku) Wykres: Zmiana indeksów (miesiąc do miesiąca) 

 
W przypadku indeksu MAJ_7, od początku 2015 r. mamy do czynienia ze względną stabilizacją 
konkurencyjności cenowej. Dotyczy to zarówno indeksu nominalnego, jak i realnego. 
 



 

 

Wykres: Eksport do krajów MAJ_7 rok do roku (w proc.); Dane: 
GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl 

Wykres: Udział krajów MAJ_7 w eksporcie (w proc.); Dane: 
GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl 

 
W okresie 12 miesięcy zakończonym w sierpniu 2015 r., eksport na rynki 7 najważniejszych 
partnerów handlowych wzrósł o 7.5 proc., w stosunku do poprzedniego roku. Udział kluczowych 
partnerów handlowych wchodzących w skład indeksu wyniósł 54.5 proc. w eksporcie ogółem. 



 

 

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej: Indeks Cinkciarz.pl CEE 

 
W październiku nominalny Indeks Cinkciarz.pl CEE, był o 15.6 proc. wyższy w stosunku 
do poprzedniego roku. To oznacza, że sytuacja uległa wyraźnej poprawie wobec poprzedniego 
miesiąca, kiedy było to 20.6 proc. 

Wykres: Indeks CEE Wykres: Indeks CEE Realny 

 
Także w przypadku indeksu realnego mamy do czynienia z wyraźną poprawą konkurencyjności 
cenowej. Indeks uwzględniający różnicę w inflacji, był wyższy o 5.7 proc. w relacji do poprzedniego 
roku, wobec 9.8 proc. miesiąc wcześniej. Niemniej sytuacja na rynku środkowoeuropejskim ciągle 
nie sprzyja eksporterom. 

Wykres: Zmiana indeksów (rok do roku) Wykres: Zmiana indeksów (miesiąc do miesiąca) 

 
Złoty po zanotowaniu trzech wzrostowych miesięcy z rzędu oraz powrocie blisko rekordowo 
wysokich poziomów, w tym miesiącu zanotował pokaźny spadek w relacji do walut krajów CEE. 



 

 

Wykres: Eksport do krajów CEE rok do roku (w proc.); Dane: 
GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl 

Wykres: Udział krajów CEE w eksporcie (w proc.); 
Dane: GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl 

 
Już od dziewięciu miesięcy eksport na rynki Europy Środkowowschodniej, pokazuje negatywną 
dynamikę. W okresie dwunastu miesięcy zakończonym w sierpniu, spadek wyniósł 1.4 proc. 
w relacji do analogicznego okresu poprzedniego roku. To oznacza, że skala spadku zmalała 
w stosunku do poprzedniego miesiąca. Udział krajów Europy Środkowo-Wschodniej zmniejszył się 
do 22 proc., wobec 22.3 proc. miesiąc wcześniej. 
 
 



 

 

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej (bez krajów w kryzysie): 
Indeks Cinkciarz.pl CEE_NO_CR 

W październiku nominalny Indeks Cinkciarz.pl CEE_NO_CR, był niższy o 1.5 proc. w stosunku 
do poprzedniego roku. Ten indeks nie uwzględnia krajów dotkniętych przez kryzys walutowy 
– czyli Rosji, Ukrainy i Białorusi. W stosunku do poprzedniego miesiąca sytuacja uległa zatem 
poprawie. W lipcu dynamika wyniosła bowiem minus 1.4 proc. 

Wykres: Indeks CEE_NO_CR Wykres: Indeks CEE_NO_CR Realny 

 
W 2015 r. indeks CEE_NO_CR zanotował wyraźny spadek. Niemniej spojrzenie na ten indeks 
z dłuższej perspektywy pokazuje, że złoty jest ciągle bardzo silny w stosunku do walut regionu. 
Osłabienie konkurencyjności polskiego eksportu w regionie ciągle pozostaje istotnym problemem 
dla firm działających na tym rynku. 

Wykres: Zmiana indeksów (rok do roku) Wykres: Zmiana indeksów (miesiąc do miesiąca) 

Podobne tendencje są pokazywane przez indeks realny CEE_NO_CR. Po uwzględnieniu różnicy 
w inflacji indeks pokazuje, że w ostatnich latach złoty pozostaje w trendzie wzrostowym. 



 

 

Wykres: Eksport do krajów CEE_NO_CR rok do roku (w proc.); 
Dane: GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl 

Wykres: Udział krajów CEE_NO_CR w eksporcie (w proc.); Dane: 
GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl 

 
W okresie dwunastu miesięcy zakończonym w sierpniu, eksport na rynki Europy 
Środkowowschodniej, bez uwzględniania Rosji, Ukrainy i Białorusi, wzrósł o 9.2 procent w relacji 
do poprzedniego roku. Udział krajów z tego koszyka w eksporcie ogółem, wyniósł 16.3 proc. 
- bez zmian w stosunku do poprzednich miesięcy. Chociaż tempo wzrostu eksportu do krajów 
Europy Środkowowschodniej jest stosunkowo wysokie, to jednak dynamika pozostaje wciąż bardzo 
skromna w relacji do poprzednich lat. 
 



 

 

Kraje Skandynawskie: Indeks Cinkciarz.pl SCAN 

W październiku nominalny Indeks Cinkciarz.pl SCAN, był wyższy o 2.7 proc. w stosunku 
do poprzedniego roku. W stosunku do poprzedniego miesiąca sytuacja uległa poprawie – miesiąc 
wcześniej dynamika wyniosła 3.7 proc. 

Wykres: Indeks SCAN Wykres: Indeks SCAN Realny 

 
Indeks SCAN pokazuje, że złoty jest obecnie bardzo silny w stosunku do walut krajów 
skandynawskich. Złoty jest obecnie blisko najwyższego poziomu do walut regionu, od 2011 r. 
Sytuacja na rynku ropy naftowej wciąż oddziałuje negatywnie na waluty z tego regionu. W dodatku 
skandynawskie banki centralne osłabiają swoje waluty. 

Wykres: Zmiana indeksów (rok do roku) Wykres: Zmiana indeksów (miesiąc do miesiąca) 

 
Niemal identyczne tendencje są pokazywane przez indeks realny SCAN. Konkurencyjność polskiego 
eksportu na tych rynkach uległa pogorszeniu, chociaż w ostatnich kwartałach ta tendencja 
wyhamowała. 



 

 

Wykres: Eksport do krajów SCAN rok do roku (w proc.); Dane: 
GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl 

Wykres: Udział krajów SCAN w eksporcie (w proc.); Dane: GUS; 
Opracowanie: Cinkciarz.pl 

 
W okresie dwunastu miesięcy zakończonym w sierpniu, eksport na rynki krajów skandynawskich 
spadł o 2.1 proc., po spadku o 3.3 proc. miesiąc wcześniej. Udział krajów z tego koszyka w eksporcie 
ogółem wyniósł 6.5 proc. 



 

 

Rynki Wschodzące: Indeks Cinkciarz.pl EME_NO_CR 

 
W październiku nominalny Indeks Cinkciarz.pl EME_NO_CR, był niższy o 2.6 proc. w stosunku 
do poprzedniego roku. W stosunku do poprzedniego miesiąca sytuacja uległa nieznacznemu 
pogorszeniu – dynamika wyniosła wtedy minus 2.7 proc. Ten indeks obejmuje kraje zaliczane 
do rynków wschodzących, bez uwzględniania Rosji i Ukrainy. 

Wykres: Indeks EME_NO_CR Wykres: Indeks EME_NO_CR Realny 

 
Indeks EME_NO_CR pokazuje, że złoty jest obecnie bardzo słaby w stosunku do walut krajów 
zaliczanych do rynków wschodzących. Niemniej ostatnio można zauważyć stabilizację polskiej 
waluty na niskim poziomie. 

Wykres: Zmiana indeksów (rok do roku) Wykres: Zmiana indeksów (miesiąc do miesiąca) 

 
Analogiczne tendencje są pokazywane przez indeks realny EME_NO_CR. Skala poprawy 
konkurencyjności jest jednak wyraźnie większa. 



 

 

 
Wykres: Eksport do krajów EME_NO_CR rok do roku 
(w proc.); Dane: GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl 

 
Wykres: Udział krajów EME_NO_CR w eksporcie (w proc.); 
Dane: GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl 

 
W okresie dwunastu miesięcy zakończonym w sierpniu, eksport na rynki wchodzące wzrósł 
o 10.5 proc. Udział krajów z tego koszyka w eksporcie ogółem wyniósł 10.1 proc.  
 
Zgodnie z klasyfikacją Międzynarodowego Funduszu Walutowego, do zestawienia rynków 
wschodzących wchodzi również Rosja i Ukraina. Nie uwzględniamy tych krajów w analizie 
z powodu ich trudności gospodarczych, przez które kształt indeksu EME został mocno zaburzony. 
Obliczenia zawierające te kraje są przedstawione w podsumowaniu. 
 



 

 

Polska bardziej konkurencyjna niż Chiny 

Aprecjacja juana obserwowana w ostatnich pięciu latach osłabiła konkurencyjność cenową Chin. 
Z kolei konkurencyjność cenowa polskiej gospodarki uległa w tym okresie poprawie. To wspiera 
model rozwoju Polski, jako gospodarki eksportowej. 
 
Chiny są obecnie w trakcie zmiany modelu gospodarczego. Kraj odchodzi od rozwoju opartego 
na przemyśle i eksporcie. W tym modelu kluczowe znaczenie miały niskie koszty pracy 
oraz konkurencyjność cenowa produkcji. 
 
Niskie koszty pracy wynikały z ogromnych zasobów siły roboczej. Z kolei konkurencyjność cenowa 
była zapewniania w dużym stopniu przez bank centralny, który ograniczał możliwości aprecjacji 
krajowej waluty. W 2005 r. Ludowy Bank Chin zdecydował o zrezygnowaniu ze sztywnego kursu 
juana wobec dolara. Od tamtego czasu obserwowano aprecjację chińskiej waluty, lecz jej skala była 
mniejsza niż wynikało to z fundamentów (nadwyżki handlowej oraz największych na świecie rezerw 
walutowych). 
 
W ostatnich latach rząd w Pekinie zdecydował, że potencjał dotychczasowego modelu wzrostu 
został wyczerpany. Po osiągnięciu pozycji kluczowego eksportera na świecie, Chiny przechodzą 
teraz do modelu wzrostu, który charakteryzuje kraje rozwinięte. Opiera się on na konsumpcji 
krajowej. 
 
Mniejsza rola eksportu w nowym modelu wzrostu oznacza, że kraj może pozwolić sobie 
na aprecjację krajowej waluty, jeżeli takie tendencje będą zachodzić na rynku walutowym. Celem, 
który jest realizowany równolegle, jest dążenie do uzyskania przez juana statusu waluty 
rezerwowej. Realizacja tego przedsięwzięcia będzie możliwa, jeżeli kurs chińskiej waluty będzie 
w większym stopniu determinowany przez siły rynkowe. Stąd bardzo duża aktywność Ludowego 
Banku Chin na tym polu, widoczna zwłaszcza w ostatnim półroczu. 
 
Częścią tego procesu była dewaluacja juana, której celem było dostosowanie kursu chińskiej waluty 
do tendencji, zachodzących na rynkach w ostatnich kilku kwartałach. Chodzi zwłaszcza o aprecjację 
dolara, która w niewielkim stopniu była widoczna na parze USD/CNY. Później Ludowy Bank Chin 
musiał stabilizować kurs juana po wystąpieniu dużej zmienności na rynku walutowym. 
 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy podejmie w listopadzie decyzję co do juana. Włączenie 
chińskiej waluty do koszyka walut Specjalnych Praw Ciągnienia, byłoby bardzo istotnym krokiem 
na drodze do budowania pozycji Pekinu w światowych finansach. 
 
Długoterminowe tendencje dotyczące chińskiej waluty, pozwalają oczekiwać dalszej aprecjacji. 
Ogromna nadwyżka handlowa oraz rekordowe rezerwy walutowe, będą wspierać kurs waluty 
niezależnie od obserwowanego ostatnio spowolnienia. Nie zmieni tego nawet zejście na niższe 
poziomy wzrostu (dotychczas cel wynosił 7 proc., lecz został obniżony do 6.5 proc.), czy słabsze 
wyniki handlu zagranicznego. 



 

 

 
Od 2010 r. juan umocnił się do koszyka walut krajów rozwiniętych (strefa euro, Stany Zjednoczone, 
Australia, Wielka Brytania oraz Japonia) o niemal 30 proc. W tym czasie złoty stracił do koszyka 
tych waluty niemal 9 proc. Taka sytuacja oznacza, że konkurencyjność cenowa polskiej gospodarki 
w stosunku do Chin, uległa w ciągu ostatnich pięciu lat bardzo istotnej poprawie. 
 
Celem strategicznym Polski jest budowanie modelu gospodarki eksportowej. Tendencje zachodzące 
na rynku walutowym wspierają realizację tego celu.  



 

 

Wyjaśnienia 

 
W celu uzyskania szczegółowej informacji zapraszamy do kontaktu: 
 
Piotr Lonczak 
Analityk 
Telefon: +48 602 45 77 34 
Email: pl@cinkciarz.pl 
 
Kalina Stawiarz 
PR Specialist 
Telefon: +48 726 666 644 
Email: kst@cinkciarz.pl  
 
 
Wyjaśnienia dotyczące danych: 
 
Indeksy Cinkciarz.pl są obliczane na podstawie zmian kursów walut najważniejszych partnerów 
handlowych Polski w stosunku do złotego. Wagi poszczególnych walut ustalane są z 
wykorzystaniem danych GUS dotyczących handlu zagranicznego. Wagi obliczane są 
na poziomie koszyków krajów złożonych z 33 najważniejszych partnerów handlowych Polski. 
Indeksy realne uwzględniają różnicę w inflacji pomiędzy Polską a najważniejszymi partnerami 
handlowymi. 
 
Do zestawienia 33 najważniejszych partnerów handlowych Polski zostały wybrane kraje, które w 
ostatnich dziesięciu latach miały udział w eksporcie lub imporcie wyższy 
niż 0.5 proc. Te kraje budują najszerszy Indeks Cinckiarz.pl. Eksport na rynki krajów 
z koszyka MAJ_33 przekracza 90 proc. eksportu ogółem. 
 
Dane dotyczące kursów walut dostarcza Bloomberg. Dane dotyczące handlu zagranicznego Polski 
pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku krajów należących do Unii Europejskiej 
dane o inflacji pochodzą z Eurostatu. Dane o inflacji 
z pozostałych krajów pochodzą z krajowych urzędów statystycznych. 
 
Szczegółowych informacji dotyczących metodologii oraz doboru krajów do poszczególnych 
koszyków walutowych udziela Piotr Lonczak, Analityk Cinkciarz.pl. 
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