
 

  

 

CZY WYŻSZY WZROST GOSPODARCZY 

OZNACZA NIŻSZE ZYSKI NA RYNKACH 

AKCJI? 
Czyli dlaczego chiński rynek akcji był jedną z 

najgorszych inwestycji ostatniego 30-to-lecia. 

WPROWADZENIE 
Jednym z rozpowszechnionych mitów inwestowania na 

rynkach akcji jest podążanie za rynkami, których 

gospodarki cechują się wysoką dynamiką wzrostu. 

Jakkolwiek nieintuicyjnym może się to wydawać, 

wysokiemu wzrostowi gospodarczemu często 

towarzyszą rozczarowujące stopy zwrotu. Spółki 

w krajach o niższym wzroście gospodarczym notują 

z kolei często, wysokie stopy zwrotu. Czym wytłumaczyć 

ten fenomen? I co jako inwestor możemy z tym zrobić? 

Jarosław Przybył 
 
Warszawa, styczeń 2019 r. 

 



 

 

Często profesjonaliści zajmujący się pracą z klientem słyszą zdania typu: „Chińska 

gospodarka będzie rosła. Chcę kupić fundusz akcji chińskich”. Z drugiej strony, omawiając 

strategiczną lub taktyczną alokację aktywów próbując dodać - przykładowo - ekspozycję na 

japoński rynek akcji mogą usłyszeć: „Tam PKB praktycznie nie rośnie. Po co mi taki rynek?”. Jak 

wygląda zatem zależność między wzrostem PKB a stopą zwrotu z rynku akcji? 

MSCI, znany dostawca indeksów akcji, przeprowadził w 2010 r. analizę 

długoterminowych, realnych (po uwzględnieniu inflacji) stóp zwrotu na tle wzrostu realnego PKB. 

Analiza ukazała praktyczny brak zależności lub nawet lekko ujemną korelację między 

długoterminową stopą zwrotu z danego rynku akcji a wzrostem PKB tego kraju1.  

Wykres 1. Roczny, realny wzrost PKB vs roczne, realne stopy zwrotu rynku akcji, 1958 - 2007 oraz 1958 - 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: MSCI Barra Research, Is There a Link Between GDP Growth and Equity Returns?, 2010 r. 

MSCI nie jest jedyny, który przeprowadził podobną analizę. Podobne badania przeprowadził J.J. 

Siegel w książce „Stocks for The Long Run”2. W swojej analizie spojrzał z perspektywy krajów 

rozwiniętych, jak i rozwijających się. Wnioski pokrywały się z badaniami MSCI. Korelacja wzrostu 

gospodarczego ze stopą zwrotu z rynku akcji była lekko negatywna.  

Proste spojrzenie na ostatnie 10 lat prowadzi do analogicznych wniosków - stopa zwrotu na 

rynkach rozwiniętych kilkukrotnie przewyższała stopę zwrotu na rynkach wschodzących. Realny 

wzrost PKB był natomiast znacznie niższy3.  

                                                             
1 MSCI Barra Research, Is There a Link Between GDP Growth and Equity Returns?, 2010 r. 
2 J.J. Siegel, Stocks for the Long Run, McGraw-Hill Education, New York, 2014 r. 
3 Nie zmienia to faktu, że w perspektywie ostatnich 30-tu lat rynki wschodzące miały znacznie wyższą stopę 
zwrotu aniżeli rynki rozwinięte.  



 

Tabela 1. Wzrost PKB w okresie 2008 – 2018 na tle stopy zwrotu rynków akcji
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MSCI World 
(rynki rozwinięte) 

Realny wzrost 
PKB - rynki 
rozwinięte 

MSCI EM (rynki 
wschodzące) 

Realny wzrost 
PKB - rynki 
wschodzące 

86% 16% 23% 72% 

Źródło: MSCI, MFW, analizy własne 

 

Na pierwszy rzut oka taka sytuacja nie wydają się oczywista. W dłuższym terminie rynki akcji 

rosną w ślad za rosnącym zyskiem na akcję. Można by założyć, że jeżeli rośnie gospodarka to, 

rosną i zyski spółek. To z kolei przekłada się na wzrost zysku na akcję. Wzrost gospodarki 

powinien zatem przełożyć się na stopę zwrotu na rynku akcji. Jak więc można tłumaczyć ten 

paradoks? 

Według Siegela, inwestorzy (podobnie jak w przypadku spółek) "przepłacają" za wzrost. 

Rynki, które mają wysoki wzrost gospodarczy przyciągają inwestorów, którzy windują wyceny 

tych rynków. Jeżeli za akcje płaci się drogo w stosunku do fundamentów (np. do generowanych 

zysków, wypłacanej dywidendy) stopy zwrotu będą rozczarowujące. Przykładem może być 

Japonia, której szybki wzrost gospodarczy przyciągał w latach 80-tych kapitał z całego świata. 

Wyceny osiągały tam bardzo wysokie poziomy. Za każdy jen zysku inwestorzy płacili 70 jenów 

(Cena/Zysk = 70). W tym samym czasie w USA za każdy dolar zysku inwestorzy płacili zaledwie 15 

dolarów (Cena/Zysk = 15). Żeby te wyceny były uzasadnione na tle rynku amerykańskiego zyski 

spółek japońskich musiałyby rosnąc prawie pięciokrotnie szybciej (70/15)5. Oczywiście tak się nie 

stało. Oczekiwania co do wzrostu zysków były znacznie przeszacowane co spowodowało, że od 

początku 1990 r. rynek japoński odnotował stopę zwrotu na poziomie zaledwie 5%. Rynek US 

odnotował w tym samym okresie stopę zwrotu na poziomie 1254%6. Taka sama prawidłowość 

występuje na rynkach wschodzących.  

Nie jest to jednak pełne wyjaśnienie omawianego fenomenu. Jedną z najgorszych 

inwestycji akcyjnych ostatnich 25-ciu lat jest, co może wydawać się paradoksem, rynek chiński 

(MSCI China). Inwestując 100 USD 31.12.1992 r. otrzymalibyśmy na koniec 2018 r. 132 USD. 

Oznacza to zysk rzędu zaledwie 32%, lub inaczej trochę ponad 1% rocznie. Niestety, dla 

posiadaczy chińskich akcji, inflacja rosła w tym okresie dwukrotnie szybciej. Realnie zatem 

inwestorzy odnotowali w tym okresie 25-cio procentową stratę7. Wydaje się trudne do 

uzasadnienia dlaczego najwyższy wzrost gospodarczy na świecie nie przełożył się, 

w odpowiednim stopniu, na wzrost zysków spółek. Okazuje się, że wzrost PKB wpłynął na wzrost 

zysków spółek, jednak podaż akcji była tak wysoka, że zysk na akcje nie rósł (a nawet mógł 

spadać). Według niektórych szacunków, podaż nowych akcji na tym rynku wynosiła nawet 30% 

                                                             
4 Dla 2018 r. wykorzystano prognozowany wzrost PKB. Dla rynków akcji wykorzystanym okresem jest 01.2008 – 
11.2018 r.  
5 Pomijamy tutaj efekt stóp procentowych, który może tłumaczyć w niewielkim stopniu różnicę w wycenach. 
6 Stan na koniec 2018 r., na podstawie indeksów MSCI USA oraz MSCI Japan. 
7 Do obliczeń zastosowano stopę inflacji CPI dla gospodarki USA. Jest to stopa inflacji właściwa walucie bazowej 
inwestycji (USD). 



 

rocznie8. W takich warunkach 10% realnego wzrostu PKB rocznie nie jest w stanie przełożyć się 

na wzrost zysku na akcje. „Rozwodnienie” zysku jest zbyt duże. Nie jest to zjawisko typowe 

wyłącznie dla rynku chińskiego i jest często, w dużej mierze odpowiedzialne za brak przełożenia 

wyników realnej gospodarki na stopy zwrotu na rynkach akcji. Pojawia się tutaj pytanie: dlaczego 

na niektórych rynkach wystąpiła tak duża podaż akcji? W.J. Bernstein tłumaczy to korupcją. 

Podaje przykład USA i właśnie Chin. W USA pięćdziesięciu najbogatszych kongresmenów 

posiadało majątek rzędu 1,6 mld USD (stan na 2013 r.). Daje to średnią na poziomie mniej więcej 

33 mln USD na kongresmena. Byli to z reguły przedsiębiorcy oraz finansiści. W Chinach 50-tka 

najbogatszych przedstawicieli Zgromadzenia Ludowej Partii Chin posiadała majątek na poziomie 

95 mld USD9. Średnio zatem najbardziej zamożni chińscy przedstawiciele klasy politycznej są 

prawie 60-cio krotnie bardziej zamożni niż ich amerykańscy odpowiednicy. Nowo emitowane 

akcje są - jak się okazuje - często korupcyjnym wynagrodzeniem polityków. Nie jest to 

zjawiskiem odosobnionym na rynkach wschodzących, gdzie transparentność, ład korporacyjny, 

system prawny nie chronią w odpowiednim stopniu interesów inwestorów (szczególnie 

mniejszościowych). Poza „rozwodnieniem” zyski spółek mogą być w nieproporcjonalny sposób 

kierowane w stronę zarządu (wynagrodzenia, premie), pracowników (wynagrodzenia), czy 

państwa (podatki). Jeszcze inną kwestią jest połączenie interesów akcjonariuszy większościowych 

z mniejszościowymi. Dobrym przykładem jest wiele kontrolowanych przez rodziny spółek w Azji, 

gdzie spółki służą bardziej zaspokajaniu ambicji tych rodzin niż interesowi ogółu akcjonariuszy10. 

Mamy zatem dwa czynniki: przepłacanie za wzrost (gonienie za „gorącymi” rynkami) oraz 

„rozwadnianie” zysków spółek przez nadmierną emisję akcji. Łącząc te dwa elementy 

i pozostając jeszcze przy rynkach wschodzących najlepszą inwestycją ostatnich dziesięcioleci 

okazały się być kraje Ameryki Łacińskiej (Meksyk, Brazylia, Argentyna, Chile). Emisja nowych akcji 

była tam niska, a dodatkowo nie były to błyskawicznie rosnące rynki, na których wszyscy chcieli 

być11. Nawet dość regularnie bankrutująca Argentyna okazał się całkiem dobrą inwestycją. Polski 

rynek również można uznać za całkiem dobre  miejsce do lokowania kapitału. Z drugiej strony 

mamy rozczarowujące wyniki rynków azjatyckich, gdzie emisja nowych akcji była wysoka oraz 

inwestorzy przepłacali za wzrost kupując ekscytujące historie tych krajów. 

 

 

 

 

 

                                                             
8 W. J. Bernstein, Rational Expectations. Asset Allocation for Investing Adults, Amazon Fulfillment Poland Sp. z 
o.o., Wrocław, 2014 r., s. 158. 
9 Ibidem. 
10 D.F. Swensen, Pioneering Portfolio Management: An Unconventional Approach to Institutional Investment, 
Free Press, New York, 2009 r., s. 175. 
11 J.J. Siegel, Stocks for the Long Run, McGraw-Hill Education, New York, 2014 r., s. 197, stopy zwrotu za okres 
1988 – 2012 r. 



 

 

Wykres 2. Indeks akcji azjatyckich oraz Ameryki Łacińskiej w latach 1987 – 2018 (1987 = 100)
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Źródło: MSCI 

 

Wykres 3. Indeks akcji chińskich na tle wybranych krajów w latach 1992 – 2018 (12.1992 = 100)
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Źródło: MSCI 

 

 

                                                             
12 Indeksy uwzględniają reinwestycje dywidend. 
13 Obliczanie MSCI China rozpoczęto w 1992 r. 
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Jest to jednak nadal tylko część odpowiedzi na zagadkę słabej korelacji wzrostu PKB ze stopą 

wzrostu z rynku akcji. Na poziomie globalnym zyski spółek rosną wraz z PKB. Wiele firm działa 

globalnie, a nie wyłącznie lokalnie. Naturalne jest zatem, że na szybkim wzroście gospodarczym 

krajów wschodzących korzystają spółki np. niemieckie, czy amerykańskie, które posiadają 

znaczącą ekspozycję na te rynki. Znacząca część przychodów spółek na wielu rynkach stanowią 

przychody z rynków zagranicznych, często tych na wcześniejszym etapie rozwoju. Spoglądając 

ponownie na Wykres 1 widzimy, że solidną stopę zwrotu osiągnęli inwestorzy z takich rynków jak 

Szwecja, czy Szwajcaria. Są to stosunkowo małe gospodarki, których spółki często działają na 

całym świecie. Są dobrze zarządzane, z uporządkowanym ładem korporacyjnym i dobrym 

zabezpieczeniem praw inwestorów, przyzwyczajone do globalnej konkurencji. Potrafiły 

wykorzystać globalny wzrost gospodarczy na swoją korzyść podczas, gdy ich własne gospodarki 

nie rozwijały się szczególnie dynamicznie.  

Ostatnią wartą poruszenia kwestią jest skład indeksów akcyjnych. Część słabo reprezentują one 

gospodarkę danego kraju. W indeksach mogą znajdować się duże, państwowe, słabo 

zarządzane spółki, podczas gdy spółki korzystające na wzroście gospodarczym znajdują się w 

rękach prywatnych. Mogą to być też spółki mniejsze, które nie mają wystarczającej płynności, 

aby znalazły się w międzynarodowych benchmarkach (indeksach). Drugą stroną medalu mogą 

być indeksy, które skupiają spółki dające raczej międzynarodową niż lokalną ekspozycję. Jest to 

przykład wielu flagowych, europejskich indeksów giełdowych. Przykładowo spółki zgrupowane w 

szwajcarskim SMI generują ponad 80% swoich przychodów poza Szwajcarią. Zajęcie ekspozycji 

na gospodarkę szwajcarską przez ten indeks raczej zatem się nie sprawdzi14.  

Reasumując mamy przynajmniej 4 powody, dla których stopy zwrotu z rynków akcji wcale nie 

muszą (i jak pokazuje historia - nie podążają) za wzrostem PKB danego kraju. Są to: 

1. Przepłacanie za wzrost i podążanie za ekscytującymi historiami sukcesu danych krajów; 

2. Nadmierna emisja akcji i „rozwadnianie” zysku na akcję; 

3. Obecność globalnych spółek, które korzystają z szybkiego wzrostu w wielu cześciach 

świata, ale są notowane zazwyczaj na rynkach rozwiniętych; 

4. Nieodpowiednia reprezentacja gospodarki kraju w jego indeksach akcji. 

Okazuje się, że jednym z większych mitów związanych z inwestowaniem jest podążanie za 

rynkami charakteryzującymi się wysokim wzrostem gospodarczym. Dane empiryczne przeczą 

takiemu podejściu. Jakkolwiek nieintuicyjne wydaje się to na pierwszy rzut oka - nie ma korelacji 

między wzrostem gospodarczym w danym kraju a stopą zwrotu z lokalnego rynku akcji. 

Prawdą jest jednak, że na poziomie globalnym zyski spółek podążają za globalnym wzrostem 

gospodarczym. Jeżeli chcemy faktycznie uczestniczyć w światowym wzroście gospodarczym 

poprzez rynek akcji, dobrym sposobem jest globalna dywersyfikacja i spojrzenie na spółki 

z perspektywy pochodzenia przychodów, a nie tylko kraju ich pochodzenia.   

                                                             
14 Występuje tu jednak ciekawe sprzężenie zwrotne. Kraje bazujące na eksporcie często posiadają spółki 
generujące większość przychodów globalnie. Globalne spowolnienie odbija się zatem jednocześnie na zyskach 
spółek, jak i samym PKB.  
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