
NR 06/14 (Czerwiec 2014) 

  

Koniunktura Międzynarodowa 

Intytut Ekonomiczny NBP 
Warszawa, (Czerwiec 2014) 



NR 06/14 (Czerwiec 2014) 

  

Koniunktura Międzynarodowa 
 
 
Autorzy: 
Paweł Borys 
Marcin Grela 
Marcin Hołda 
Marcin Humanicki 
Tomasz Michałek 
Wojciech Mroczek 
Leszek Skiba 
Paweł Skrzypczyński 
Kamil Wierus 
 

 
Redakcja: 
Anna Kosior 
Michał Rubaszek 
Ewa Rzeszutek 
Jakub Mućk 

Intytut Ekonomiczny NBP 
Warszawa, (Czerwiec 2014) 



 

 

 

Koniunktura Międzynarodowa jest biuletynem publikowanym przez Narodowy Bank Polski trzy razy w roku. 

Materiał ten przedstawia bieżącą i oczekiwaną sytuację ekonomiczną w głównych gospodarkach rozwiniętych i 

najważniejszych gospodarkach wschodzących na świecie, jak również na globalnych rynkach surowcowych i finan-

sowych. Materiał zawiera również ramki tematyczne poświęcone wybranym zagadnieniom gospodarczym. 

 

Czerwcowe wydanie biuletynu zostało opracowane na podstawie danych dostępnych do dnia 16 maja 2014 r. 

włącznie.  
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Synteza 

Kształtowanie się wskaźników koniunktury w ostatnich trzech miesiącach pokazuje na rozwijające się ożywie-
nie w najważniejszych gospodarkach rozwiniętych, chociaż jego tempo jest nierówne i słabe w kategoriach 
historycznych. Towarzyszy temu niska lub obniżająca się inflacja. Umacnianie się  popytu konsumpcyjnego i 
inwestycyjnego widzimy najwyraźniej w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, oznaki tego procesu można 
zauważyć także w Japonii i w Niemczech. Natomiast inne duże oraz peryferyjne gospodarki strefy euro wykazu-
ją istotnie wolniejsze tempo poprawy.  

 

Informacje napływające w ostatnim okresie ze strefy euro potwierdzają, że ożywienie zapoczątkowane w II kw. 
ub.r. pozostaje słabe. W I kw. br. dynamika PKB wyniosła w tym regionie 0,2% kw/kw i 0,9% r/r i była niższa od 
oczekiwań instytucji finansowych. Dane za IV kw. ub.r. i cząstkowe dane za I kw. br. wskazują, że ożywienie, 
któremu pierwszy impuls dał wzrost aktywności sektora eksportowego, objęło także popyt wewnętrzny. Nieko-
rzystnym sygnałem jest natomiast słaba akcja kredytowa (szczególnie w segmencie kredytów dla przedsię-
biorstw) i utrzymujące się restrykcyjne warunki kredytowania w części gospodarek regionu, przy czym banki 
sygnalizują plany ich luzowania w II kw. br. W świetle wysokich odczytów wskaźników koniunktury z sektora 
usług i – w mniejszym stopniu – przemysłu można oczekiwać kontynuacji umiarkowanego przyspieszenia wzro-
stu gospodarczego w strefie euro w najbliższym okresie. Stanowi to pozytywny sygnał dla rozwijającego się 
ożywienia w gospodarkach Europy Środkowej i Wschodniej. 

 

Poprawa koniunktury w strefie euro postępuje nadal w warunkach silniejszego od oczekiwań spadku inflacji, 
która w kwietniu 2014 r. wyniosła 0,7% r/r, pozostając wyraźnie poniżej poziomu spójnego z definicją stabilno-
ści cen EBC. U podstaw spadkowego trendu inflacji leżą głównie niższe ceny surowców na rynkach światowych 
oraz aprecjacja euro, a także niska dynamika cen żywności nieprzetworzonej związana z łagodną zimą. Czynni-
kiem, który ogranicza tempo wzrostu cen w strefie euro, jest także nadal słaby popyt oraz utrzymujący się wy-
soki stopień niewykorzystania czynników produkcji w części gospodarek. Aktualne prognozy przewidują, że 
inflacja HICP pozostanie na relatywnie niskim poziomie w 2014 i 2015 r., wynosząc odpowiednio 0,8% i 1,3%.  

 

Koniunktura bieżąca oraz prognozy dla głównych gospodarek wschodzących nadal niekorzystnie odbiegają od 
sytuacji w krajach rozwiniętych. Stopniowo słabnący wzrost w Chinach jest w dużej  mierze procesem kontro-
lowanym przez władze tego kraju, które wprowadzają szeroki program reform strukturalnych skierowanych 
m.in. na wzmocnienie popytu wewnętrznego. Wybuch politycznego konfliktu pomiędzy Ukrainą i Rosją przy-
niósł, jak do tej pory, silne pogłębienie się spadku aktywności obu gospodarek, przyczyniając się do wzrostu 
niepewności wśród podmiotów gospodarczych krajów powiązanych ekonomicznie z rynkiem wschodnim. W 
Brazylii i Indiach osłabieniu wzrostu towarzyszy relatywnie wysoka inflacja. Zacieśnianie polityki pieniężnej w 
tych warunkach osłabia jeszcze perspektywy wzrostu popytu krajowego w tych gospodarkach.    



 

 

Stany Zjednoczone 

 5   

Stany Zjednoczone 

� Istotne osłabienie wzrostu PKB w I kw. br. – w 

dużym stopniu jako efekt ekstremalnych warun-

ków pogodowych  

 

� Silna pozycja konsumpcji prywatnej 

 

� Dobre perspektywy dla wzrostu w br. odzwiercie-

dla poprawiająca się koniunktura bieżąca  

 

� Silny wzrost zatrudnienia w sektorze pozarolni-

czym i spadek stopy bezrobocia 

 

� Mieszane dane o sprzedaży detalicznej w okresie 

luty-kwiecień br., przy optymistycznych  nastrojach 

konsumentów  

 

� Poprawa nastrojów w sektorze przetwórczym  

 

� Na rynku nieruchomości nadal osłabienie, choć 

oznaki możliwej poprawy 

 

� Wzrost inflacji w kwietniu br. 

 

� Oczekiwane wyraźne przyspieszenie wzrostu go-

spodarczego w okresie 2014 -2015 

 

 

Bieżące i oczekiwane tendencje w gospodarce 

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem Biura Analiz 

Ekonomicznych (BEA) wzrost PKB (kw/kw) w I kw. 

br. wyraźnie spowolnił wskutek obniżenie tempa 

wzrostu popytowych składowych produktu z wyjąt-

kiem spożycia indywidualnego. Osłabienie dynamiki 

wzrostu w I kw. wynikało jednak prawdopodobnie z 

efektów przejściowych (niekorzystna pogoda) na prze-

łomie roku. Dane z lutego-kwietnia br. wskazują, że w 

kolejnych miesiącach nastąpiło umocnienie aktywności 

gospodarczej. W szczególności, w lutym-marcu br. 

wzrosła sprzedaż detaliczna (choć opublikowane do-

tychczas dane za kwiecień br. były słabe), a także za-

trudnienie w sektorze pozarolniczym oraz istotnie 

spadła stopa bezrobocia. Nastroje konsumentów pozo-

stają pozytywne. Po dobrych danych za luty-marzec br., 

w kwietniu ukazały się słabsze dane o produkcji prze-

mysłowej, na co wpływ prawdopodobnie miały jednak 

warunki pogodowe, gdyż nastroje przedsiębiorstw w 

sektorze przetwórczym poprawiły się w kwietniu br. W 

kwietniu pojawiły się również oznaki możliwej popra-

wy na rynku nieruchomości - odnotowano silny wzrost 

liczby rozpoczętych budów domów oraz wydanych 

pozwoleń na budowę. Można oczekiwać, że przy za-

chowaniu bieżących tendencji, wzrost PKB w II kw. br. 

powinien istotnie przyspieszyć w stosunku do I kw. br. 

Perspektywy wzrostu gospodarczego na cały rok 

2014 i także 2015 pozostają pozytywne i oczekuje się, 

że dynamika PKB w tym okresie będzie istotnie 

wyższa niż roku ubiegłym. 

Wzrost gospodarczy 

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem Biura Analiz 

Ekonomicznych (BEA), wzrost gospodarczy w Sta-

nach Zjednoczonych spowolnił w I kw. br. do 0,1% 

kw/kw saar (z 2,6% kw/kw saar w IV kw. ub. r.). Ob-

niżenie dynamiki PKB wynikało z ujemnych  wkładów 

większości składowych PKB (inwestycji przedsię-

biorstw, zmiany stanu zapasów, eksportu netto oraz 

spożycia publicznego). Jednocześnie spożycie gospo-

darstw domowych miało duży dodatni wkład do wzro-

stu PKB, zbliżony do odnotowanego w IV kw. ub. r.  

Pomimo negatywnego wpływu niekorzystnych 

warunków pogodowych, spożycie amerykańskich 

gospodarstw domowych pozostało silne w I kw. br. 

W marcu br. dynamika nominalnych wydatków kon-

sumpcyjnych wyniosła 0,9% m/m sa (wobec 0,5% m/m 

sa w lutym br.), a realnych, 0,7% m/m sa (wobec 0,4% 

m/m sa w lutym br.). W ujęciu rocznym dynamika 

nominalnych wydatków konsumpcyjnych wzrosła z 

3,3% w lutym br. do 4,0% w marcu br., osiągając tym 

samym najwyższy poziom od września 2012 r. (por. 

Wykres 2). 
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Wykres 1. Dekompozycja kwartalnych zmian PKB w 
USA 

 
Źródło: BEA 

 

Wydatki konsumpcyjne 

W marcu br. dochody do dyspozycji wzrosły w tem-

pie podobnym do odnotowanego w styczniu i lutym  

br. W ujęciu m/m zannualizowane i odsezonowane 

nominalne dochody do dyspozycji gospodarstw domo-

wych wzrosły o 0,5% (w styczniu i lutym br. nominalne 

dochody wzrosły o 0,4%, a realne – o 0,3% (tak samo 

jak w styczniu i lutym br.). W ujęciu r/r dochody do 

dyspozycji wzrosły o 3,3% wobec wzrostu o 3,1% w 

lutym i o 4,1% w styczniu br1.  

W rezultacie wyższego tempa wzrostu wydatków 

konsumpcyjnych niż dochodów do dyspozycji, stopa 

oszczędności amerykańskich gospodarstw obniżyła 

się w marcu br. do 3,8% z 4,2% w lutym br. (por. 

Wykres 2).  

Po słabych grudniowo-styczniowych danych, w 

lutym i marcu br. sprzedaż detaliczna umocniła się, 
                                                                                                             
1 Na styczniowy wzrost dochodów do dyspozycji wpływ miało 

kilka nadzwyczajnych czynników, w tym wzrost świadczeń so-
cjalnych związanych z wprowadzeniem w życie ustawy o niedro-
giej opiece zdrowotnej (Affordable Care Act), indeksacja świad-
czeń w ramach kilku federalnych programów transferów socjal-
nych oraz podwyżki wynagrodzeń niektórych pracowników sek-
tora publicznego (w tym wojska). 

jednak kwietniowy odczyt był już gorszy.  W lutym i 

marcu br. sprzedaż detaliczna wzrosła o, odpowiednio, 

0,9% m/m sa i 1,5% m/m sa (najsilniej od 4 lat).  Z kolei 

w kwietniu br. wzrosła ona jedynie o 0,1% m/m sa. 

Biorąc pod uwagę bardzo dobre kwietniowe dane z 

rynku pracy (patrz: dalsza część rozdziału), można 

jednak podejrzewać, że ten słabszy kwietniowy odczyt 

sprzedaży detalicznej prawdopodobnie stanowił „odre-

agowanie” lutowo-marcowych silnych wzrostów lub też 

wynikał z niedoskonałego odsezonowania danych. 

Dynamika sprzedaży detalicznej w ujęciu r/r  obniżyła 

się do 4,0% z 4,1% w marcu. „Bazowa” sprzedaż deta-

liczna (tj. po wyłączeniu samochodów, paliw i materia-

łów budowlanych), która jest bezpośrednio ujmowana 

w szacunkach PKB obniżyła się w kwietniu br. o 0,2% 

m/m sa, po silnych wzrostach w lutym-marcu br. (o, 

odpowiednio, 0,6% m/m sa i 1,4% m/m sa).  W kwietniu 

br. najsilniejszy wzrost sprzedaży odnotowano w przy-

padku sklepów odzieżowych (+1,2% m/m sa), stacji 

benzynowych (+0,8% m/m sa) oraz sklepów sporto-

wych, muzycznych, hobbystycznych oraz księgarń 

(+0,7% m/m sa). Z kolei największe spadki sprzedaży 

miały miejsce w sklepach z elektroniką oraz „różnych” 

(-2,3% m/m sa), sklepach internetowych oraz w barach i 

restauracjach (-0,9% m/m sa).  

Wykres 2. Zmiany (% r/r) zannualizowanej i odsezo-
nowanej wartości wydatków konsumpcyjnych i docho-
dów do dyspozycji oraz stopa oszczędności (%) 

 
Źródło: BEA 
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Nastroje konsumentów pozostają optymistyczne. 

Zgodnie ze wstępnym odczytem, w maju br. wskaźnik 

University of Michigan obniżył się do 81,8 punktu z 

poziomu 84,1 pkt. w kwietniu br., nadal kształtując się 

na wysokim poziomie (Wykres 3). W maju br. pogor-

szyły się oceny zarówno perspektyw (spadek odpo-

wiedniej składowej do 73,2 punktu z 74,7 punktu w 

kwietniu br.), jak i sytuacji bieżącej (spadek odpowied-

niego subindeksu do 95,1 punktu z poziomu 98,7 w 

kwietniu br.).  

Wykres 3. Wskaźnik zaufania konsumentów wg Uni-
wersytetu Michigan  (rok 1996=100) 

 
Źródło: Reuters Ecowin 

Rynek pracy 

Po słabszych (prawdopodobnie wskutek nieko-

rzystnych warunków pogodowych) danych za gru-

dzień ub. r. i styczeń br., w lutym-kwietniu br. uka-

zały się dobre dane o zatrudnieniu. W lutym-

kwietniu br. zatrudnienie w sektorze pozarolniczym 

wzrosło przeciętnie o 238 tys. osób miesięcznie, przy 

czym w kwietniu br. wzrost wyniósł aż 288 tys. (wobec 

114 tys. przeciętnie w grudniu-styczniu). Kwietniowy 

wzrost nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym 

wynikał przede wszystkim ze wzrostu zatrudnienia w 

sektorze prywatnym (o 273 tys.), podczas gdy zatrud-

nienie w sektorze rządowym wzrosło nieznacznie (o 15 

tys. osób). Większość (220 tys.) nowych miejsc pracy 

powstało w kwietniu br. w sektorze usług prywatnych 

(podczas gdy zatrudnienie w sektorze wytwarzającym 

towary wzrosło o 53 tys. osób).  

Po okresie stabilizacji w grudniu ub. r. – marcu br. 

na poziomie ok. 6,7%, w kwietniu br. stopa bezrobo-

cia wyraźnie obniżyła się, spadając do 6,3%. Spadek 

bezrobocia wynikał jednak ze zmniejszenia się liczby 

osób zaliczanych do siły roboczej, co z kolei mogło być 

związane z zakończeniem okresu obowiązywania prze-

dłużonych zasiłków dla bezrobotnych i wzrostem liczby 

osób nie poszukujących zatrudnienia. Jednocześnie, 

oprócz odpływu osób z siły roboczej, w kwietniu br. 

nastąpił spadek liczby osób do niej napływających, co z 

kolei mogło wynikać z efektów statystycznych (ze 

względu na wczesny termin przeprowadzenia ankiety 

w połączeniu z dość późnym terminem  Świąt Wielka-

nocnych, zwyczajowy sezonowy wzrost liczby osób 

zakwalifikowanych do siły roboczej mógł nie zostać w 

pełni ujęty w danych). W rezultacie, kwietniowy współ-

czynnik aktywności zawodowej obniżył się (do 62,8% z 

63,2% w marcu br.). Współczynnik ten nie wykazywał 

wyraźnego trendu w ostatnich kilku miesiącach, po-

dobnie jak wskaźnik zatrudnienia, który w kwietniu br. 

utrzymał się na marcowym poziomie 58,9%. Udział w 

ogólnej liczbie bezrobotnych osób pozostających bez 

pracy długoterminowo, tj. co najmniej 27 tygodni, 

spadł w kwietniu br. do 35,3% z 35,8% w marcu br. i był 

o 2,1 pkt proc. niższy niż w kwietniu 2013 r. 

Wykres 4. Zmiana liczby miejsc pracy w sektorze poza-
rolniczym  i stopa bezrobocia 

 
Źródło: BLS 
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Rynek nieruchomości 

Na rynku nieruchomości od dłuższego czasu obser-

wowane jest  osłabienie, choć najnowsze dane mo-

gą wskazywać na możliwość poprawy w nadcho-

dzącym okresie. W szczególności, w kwietniu nastąpił 

wyraźny wzrost liczby rozpoczętych budów oraz liczby 

wydanych pozwoleń na budowę domów, choć w mar-

cu-maju br. nastroje firm budowlanych nadal nie uległy 

poprawie, po wyraźnym pogorszeniu w lutym br. Jed-

nocześnie w ostatnich kilku miesiącach na rynku pier-

wotnym nastąpiło wyhamowanie trendu wzrostowego 

liczby sprzedanych nowych domów, a na rynku wtór-

nym liczba sprzedanych domów spada od kilku miesię-

cy.  

Najnowsze dane dotyczące liczby rozpoczętych no-

wych budów domów wskazują na umocnienie tren-

du wzrostowego po pewnym okresie osłabienia. Po 

silnych spadkach w grudniu ub. r. i styczniu br. (odpo-

wiednio o 7,0% m/m i 11,8% m/m; prawdopodobnie pod 

wpływem niekorzystnych warunków pogodowych), w 

lutym-kwietniu br. zannualizowana liczba rozpoczę-

tych budów po uwzględnieniu czynników sezonowych 

istotnie wzrosła, zbliżając się do poziomu sprzed gru-

dniowo-styczniowych spadków. Szczególnie silny 

wzrost liczby rozpoczętych budów miał miejsce w 

kwietniu (+13,2% m/m i 26,4% r/r), co mogło być zwią-

zane z nadejściem wiosny i rozpoczęciem sezonu bu-

dowlanego. W kwietniu br. silnie wzrosła również zan-

nualizowana i odsezonowana liczba wydanych pozwo-

leń na budowę domów, osiągając poziom najwyższy od 

czerwca 2008 r.   

Niezwykle surowe warunki pogodowe przyczyniły 

się w lutym br. do pogorszenia uprzednio dobrych i 

stabilnych nastrojów firm budujących domy jedno-

rodzinne. W marcu-maju br. nastroje te nie uległy 

istotnej poprawie. Po kilkumiesięcznym  okresie oscy-

lowania w przedziale 54-58 punktów, w lutym br. in-

deks rynku domów National Association of Home 

Builders (NAHB/Wells Fargo) spadł do poziomu 46 

punktów, na którym utrzymał się również w marcu i 

kwietniu br. W maju br. wskaźnik ten obniżył się do 

poziomu 45 punktów. Maj br. był zatem czwartym z 

rzędu miesiącem, w którym większość firm budujących 

domy postrzegała warunki na rynku domów jako „nie-

korzystne” (co odzwierciedla wartość indeksu poniżej 

poziomu 50 punktów). Majowy lekki spadek indeksu 

wynikał wyłącznie z pogorszenia ocen bieżącej sprze-

daży, natomiast pozostałe dwa subindeksy: mierzący 

oczekiwania wobec sprzedaży w horyzoncie 6 miesięcy 

oraz mierzący ruch potencjalnych klientów lekko 

wzrosły w porównaniu z kwietniem br.  

Według danych Departamentu Handlu wyhamował 

trend wzrostowy sprzedaży nowych domów. W 

ostatnich kilku miesiącach zannualizowana (sa) liczba 

sprzedanych nowych domów jednorodzinnych oscylo-

wała wokół poziomu 450 tys. (por. Wykres 5). W marcu 

br. obniżyła się do 384 tys. z 449 tys. odnotwanych w 

lutym br.  

Wykres 5. Sprzedaż domów i zmiany ich cen (styczeń 
2007 =100) 

 
Źródło: Reuters Ecowin 
 

Na rynku wtórnym w ostatnich miesiącach domi-

nowały spadki liczby sprzedanych domów. W okre-

sie wrzesień ub. r. – marzec br. zannualizowana liczba 

sprzedanych domów po usunięciu czynników sezono-

wych wzrosła (nieznacznie) jedynie w grudniu ub. r. 

(por. Wykres 5). Marzec br. był kolejnym miesiącem 

spadków i choć liczba sprzedanych domów obniżyła się 

nieznacznie względem lutego br. (o 0,2% m/m), była 
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jednocześnie wyraźnie niższa niż w marcu ub. r. (o 

7,5%). Na spadek liczby sprzedanych domów w ostat-

nich miesiącach wpłynęło podwyższone oprocentowa-

nie kredytów hipotecznych, ograniczona podaż kredy-

tu, rosnące ceny domów, a także zmniejszone zapasy 

domów wystawionych na sprzedaż.  

W I kwartale br. przeciętne oprocentowanie 30-

letniego kredytu hipotecznego o stałej stopie pro-

centowej było dość stabilne.  W marcu br. wyniosło 

4,34% wobec 4,30% w lutym i 4,43% w styczniu br.  Dla 

porównania, w marcu 2013 r. wyniosło 3,57%. Jedno-

cześnie nadal obserwowane są wzrosty cen domów na 

rynku wtórnym, choć od pewnego czasu słabnie dyna-

mika tych wzrostów. W marcu br., piąty kolejny mie-

siąc mediana ogólnokrajowych cen wszystkich rodza-

jów nieruchomości mieszkaniowych na rynku wtór-

nym, obliczana przez Krajowe Stowarzyszenie Pośred-

ników na Rynku Nieruchomości (National Association 

of Realtors, NAR) wzrosła w tempie jednocyfrowym 

(7,9% r/r wobec 9,1% r/r w lutym br.). W lutym br. in-

deks Case-Shiller cen domów jednorodzinnych w 20 

głównych okręgach metropolitalnych wzrósł dwudzie-

sty piąty miesiąc z rzędu (por. Wykres 5).  

 

Produkcja przemysłowa 

W ostatnich kilku miesiącach na wyniki produkcji 

przemysłowej silny wpływ wywarły nadzwyczajne 

warunki pogodowe. Po słabych styczniowych danych 

(ostra zima) w lutym i marcu br. nastąpiło silne odbicie 

produkcji przemysłowej. W kwietniu br., ukazały się 

jednak gorsze dane, na które częściowo wpłynęła niż-

sza produkcja w sektorze użyteczności publicznej w 

związku z wyższymi temperaturami w tym miesiącu. 

Po wzroście w lutym i marcu br. o , odpowiednio, 1,1% 

m/m sa i 0,9% m/m sa, w kwietniu br. produkcja prze-

mysłowa ogółem spadła o 0,6% m/m sa, tj. najsilniej od 

sierpnia 2012 r. Spadek ten związany był jednak w 

dużym stopniu ze spadkiem produkcji przedsiębiorstw 

użyteczności publicznej o 5,3% m/m sa w związku z 

niższym popytem na usługi grzewcze.  Produkcja w 

sektorze wydobywczym wzrosła w kwietniu br. o 1,4% 

m/m sa, natomiast w sektorze przetwórczym obniżyła 

się o 0,4% m/m sa. Spadek ten był jednak  prawdopo-

dobnie wydarzeniem jednorazowym, biorąc pod uwagę 

dalszą poprawę wskaźnika ISM w przetwórstwie w 

kwietniu br.  W ujęciu r/r dynamika produkcji przemy-

słowej ogółem obniżyła się w kwietniu br. do 3,5% sa (z 

3,9% sa w marcu br.), natomiast 3-miesięczna średnia 

ruchoma tej dynamiki wzrosła do poziomu najwyższe-

go od września 2012 r. Dynamika r/r produkcji w prze-

twórstwie przemysłowym obniżyła się w kwietniu br. 

do 2,9% z 3,1% w marcu br., natomiast 3-miesięczna 

średnia ruchoma tej dynamiki wzrosła do poziomu 

najwyższego od grudnia 2013 r.  

Kwietniowy spadek produkcji przemysłowej został 

odzwierciedlony w spadku stopnia wykorzystania zdol-

ności produkcyjnych do 78,6% z 79,3% w marcu br., to 

jest do poziomu wyższego o 2,3 pkt. proc. od zanoto-

wanego w kwietniu 2013 r. i niższego o 1,5 pkt. proc. od  

średniej z lat 1972-2013.  

Koniunktura przedsiębiorstw 

Po silnym pogorszeniu w styczniu br., w lutym-

kwietniu nastroje przedsiębiorstw sektora prze-

twórczego poprawiły się. Wskaźnik ISM-PMI wzrósł z 

poziomu 51,3 punktu w styczniu br. do 54,9 punktu w 

kwietniu (por. Wykres 6). Kwietniowy wzrost indeksu 

(z poziomu 53,7 punktu w marcu br.) odzwierciedlał m. 

in. wzrost subindeksów zatrudnienia i eksportu, nato-

miast subindeks nowych zamówień nie zmienił się, a 

subindeks produkcji nieznacznie się obniżył. Kwiet-

niowe komentarze respondentów były ogólnie pozy-

tywne, chociaż niektórzy z nich wyrażali zaniepokoje-

nie ewentualnym negatywnym wpływem na popyt 

międzynarodowych wydarzeń politycznych i gospodar-

czych. 

Po osłabieniu na przełomie roku, w marcu br. nastąpił 

wyraźny wzrost liczby nowych zamówień dóbr trwałe-

go użytku w amerykańskim przemyśle. Zgodnie z da-

nymi Departamentu Handlu, w marcu br. zamówienia 

te wzrosły o 2,9% m/m sa po wzroście  w lutym br. o 

2,3% m/m sa i spadku w styczniu br. o 1,4% m/m sa. 

Nowe zamówienia niewojskowych dóbr kapitałowych 
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po wykluczeniu samolotów, które mogą zwiastować 

poziom przyszłej aktywności inwestycyjnej, wzrosły w 

marcu br. o 3,5% m/m sa po spadku o 0,9% m/m sa w 

lutym br. i wzroście o 0,8% m/m sa w styczniu br.   

Wykres 6. Wskaźnik ISM-PMI dla przetwórstwa prze-

mysłowego  i pozostałych sektorów (%) 

 
Źródło: ISM 

 

Po pewnym pogorszeniu w lutym br., w marcu-

kwietniu koniunktura w sektorze „non-

manufacturing” poprawiła się. W kwietniu br. indeks 

ISM wyniósł 55,2 punktu wobec 53,1 punktu w marcu i 

51,6 punktu w lutym br.  (por. Wykres 6). Kwietniowy 

wzrost wskaźnika wynikał m. in. ze wzrostu subindeksu 

aktywności biznesowej/produkcji oraz nowych zamó-

wień krajowych i eksportowych. Jednocześnie obniżył 

się subindeks zatrudnienia. W swoich komentarzach 

większość respondentów wskazywała na poprawę bie-

żącej koniunktury w sektorze i w gospodarce jako cało-

ści. 

Inflacja 

Po dłuższym okresie utrzymywania się poniżej po-

ziomu 2%, w kwietniu br. inflacja konsumencka 

wyraźnie wzrosła, osiągając ten poziom.  Wzrost ten 

wynikał głównie z dodatniego wkładu kategorii „trans-

port”, która w poprzednich dwóch miesiącach miała 

ujemny wkład (por. Wykres 7). W ujęciu m/m po odse-

zonowaniu ceny konsumenta wzrosły w kwietniu br. 

 o 0,3% w związku z wyższymi o 0,4% cenami żywności 

(zwłaszcza mięsa), a także ze wzrostem, po raz pierw-

szy od stycznia br., cen energii o 0,3% (przede wszyst-

kim cen paliw). Inflacja bazowa wzrosła w kwietniu br. 

o 0,1 pkt. proc. do poziomu 1,8%, utrzymując się na 

poziomie poniżej 2,0% od marca 2013 r. W ujęciu m/m 

po odsezonowaniu inflacja bazowa wzrosła o 0,2%, 

przy czym wzrost cen odnotowano w większości głów-

nych kategorii. 

W kwietniu br. wyraźnie wzrosła również inflacja cen 

producenta, która ukształtowała się na poziomie 

2,1% r/r wobec 1,4% r/r w marcu.  W ujęciu miesięcz-

nym po odsezonowaniu indeks PPI wzrósł w kwietniu 

br. o 0,6%, po wzroście o 0,5% w marcu 

Wykres 7. Inflacja CPI i jej ważniejsze komponenty (% r/r) 

 
Źródło: BLS 

 

Oczekiwania inflacyjne od dłuższego czasu pozosta-

ją dość stabilne. Zgodnie z ankietą University of Mi-

chigan, w maju br. oczekiwania inflacyjne w perspek-

tywie jednego roku utrzymały się czwarty kolejny mie-

siąc na poziomie 3,2% i w ciągu ostatniego roku oscy-

lowały w przedziale 2,9%-3,3%. Oczekiwania inflacyjne 

w perspektywie pięciu lat spadły w maju br. do 2,8%  (z 

2,9% w styczniu-kwietniu br.) i w ciągu ostatniego roku 

oscylowały w przedziale 2,8%-3,0%. 
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Prognozy 

W ostatnich kilku miesiącach prognozy rynkowe 

dotyczące wzrostu gospodarczego w Stanach Zjed-

noczonych w 2014 r. uległy obniżeniu w związku ze 

słabym wstępnym odczytem dynamiki PKB w I kw. 

br. (prawdopodobnie wskutek niekorzystnych wa-

runków pogodowych). W maju br. analitycy rynkowi 

(ankieta Bloomberg) oczekiwali wzrostu PKB w 2014 r. 

na poziomie 2,5% (wobec lutowych oczekiwań w wyso-

kości 2,9%).  Jednocześnie w ostatnim okresie podnie-

siono prognozy inflacji w bieżącym roku. Według anali-

tyków rynkowych inflacja w 2014 roku wyniesie 1,8% 

(wobec lutowych oczekiwań w wysokości 1,6%).  

W 2014 i 2015 r. oczekuje się przyspieszenia dynami-

ki PKB w Stanach Zjednoczonych. Wzrost gospodar-

czy w bieżącym roku będzie wspierać stopniowo po-

prawiająca się sytuacja na rynku pracy oraz dostępność 

kredytu, a także odnotowane w ciągu ostatnich dwóch 

lat wzrosty cen domów (poprzez efekt majątkowy). 

Istotnym wsparciem dla produkcji przemysłowej za-

równo w bieżącym roku, jak i w kolejnych latach powi-

nien być wzrost produkcji energii (zwłaszcza ze złóż 

łupkowych), który według niektórych szacunków może 

przełożyć się na przyspieszenie dynamiki amerykań-

skiego PKB nawet o 0,5 pkt. proc. w najbliższych kilku 

latach. Czynnikiem ryzyka dla wzrostu PKB w 2014 r. 

pozostaje siła i trwałość ożywienia globalnego, w tym w 

gospodarkach wschodzących. 
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Tabela 1 Prognozy makroekonomiczne dla Stanów Zjednoczonych 

 

2013 2014 2015 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 

realny PKB, % r/r 

MFW (kwi-14) 1,9* 2,8 3,0 - - - 2,7 - 

OECD (maj-14) 1,9* 2,6 3,5 - - - 2,7 - 

Bloomberg (maj-14) 1,9* 2,5 3,1 1,5† 3,5† 3,0† 3,1† 3,0† 

CIP, %, r/r 

MFW (kwi-14) 1,5* 1,4 1,6 1,5* - - 1,5** - 

OECD (maj-14)  1,5* 1,5 1,7 1,5* - - 1,6 - 

Bloomberg (maj-14) 1,5* 1,8 2,1 1,5* 1,8 1,8 2,0 2,0 

* dane rzeczywiste 
† kw/kw SAAR 
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Strefa Euro 

� Dynamika PKB strefy euro w I kw. br. wyniosła 

0,2%, tj. poniżej mediany oczekiwań instytucji 

finansowych (0,4% kw/kw). 

 

� Wzrost PKB powyżej oczekiwań w Niemczech i 

Hiszpanii, przy stagnacji PKB we Francji i spad-

ku we Włoszech, w Holandii i Portugalii  

 

� Niski wzrost produkcji przemysłowej w efekcie 

przełożenia się czynników pogodowych na spa-

dek produkcji w sektorze wytwarzania energii 

 

� Kontynuacja wzrostu produkcji w przetwórstwie 

przemysłowym przy wskaźnikach nastrojów 

producentów wskazujących na dalszą ekspansję 

 

� Wzrost produkcji budowlano-montażowej pod-

wyższany przez czynniki pogodowe 

 

� Sygnały stabilizacji sytuacji na rynku pracy: 

niewielki wzrost zatrudnienia w IV kw. ub.r.; 

stopa bezrobocia od grudnia ub.r. na poziomie 

11,8% 

 

� Dalsza poprawa nastrojów konsumentów przy 

rosnącej sprzedaży detalicznej 

 

� Niska presja inflacyjna odzwierciedlona w spad-

kowej tendencji inflacji HICP (0,7% w kwietniu 

br.) i inflacji bazowej (1,1% r/r) 

 

 

Bieżące i oczekiwane tendecje w gospodarce  

Kontynuowane jest ożywienie w strefie euro, zapo-

czątkowane w II kw. ub.r., choć pozostaje ono słabe. W 

I kw. br. dynamika PKB wyniosła 0,2% i była niższa od 

mediany oczekiwań instytucji finansowych (0,4% kw/kw). 

Stały za tym słabe odczyty PKB z Francji, Włoch i Holan-

dii. Silnie na aktywność gospodarczą w I kw. br. oddziały-

wały czynniki pogodowe, przyczyniające się do wzrostu 

produkcji w sektorze budowlanym, szczególnie w Niem-

czech i oddziałując jednocześnie na spadek produkcji w 

sektorze wytwarzania energii. Mimo nieznacznych spad-

ków w ostatnim okresie, wskaźniki koniunktury w prze-

myśle i usługach kształtują się na poziomach sygnalizują-

cych dalszą ekspansję. 

Dynamika PKB strefy euro była w ostatnich kwarta-

łach wspierana przez korzystne uwarunkowania ze-

wnętrzne, poprawiające się nastroje podmiotów go-

spodarczych oraz hamujące dostosowania w gospo-

darkach peryferyjnych. W szczególności, korzystnie na 

aktywność w strefie euro oddziaływały: zmniejszająca się, 

mimo oddziaływania kryzysu ukraińskiego, niepewność 

na globalnych rynkach finansowych, poprawa nastawienia 

inwestorów do strefy euro oraz kontynuacja wzrostu 

popytu zewnętrznego. Korzystne efekty przynosi również 

restrukturyzacja sektora eksportowego w gospodarkach 

peryferyjnych. Wzrost aktywności w strefie euro jest także 

wspierany przez obniżający się pesymizm producentów i 

konsumentów. Jednocześnie, wzrost PKB strefy euro jest 

w coraz mniejszym stopniu ograniczany przez zacieśnie-

nie polityki fiskalnej, a także dostosowania na rynku nie-

ruchomości i pracy. Coraz silniejszy jest wzrost niebudow-

lanych nakładów inwestycyjnych, co wiąże się z rosnącym 

popytem wewnętrznym i zewnętrznym oraz poprawą 

perspektyw wzrostu  i nastrojów przedsiębiorców. Nie-

znacznej poprawie uległy także warunki finansowania 

inwestycji ze środków własnych (rosnące zyski przedsię-

biorstw).  

Poprawie aktywności gospodarczej w strefie euro 

towarzyszy spadek inflacji. Jest on w istotnym stopniu 

związany z umocnieniem się euro (obserwowana od po-

łowy 2012 r. aprecjacja euro – według szacunków EBC – 

przyczyniła się do obniżenia inflacji HICP w strefie euro o 

0,4 pkt. proc.2) oraz spadkiem cen surowców na rynkach 

światowych. Czynnikiem, który ogranicza – choć w mniej-

szym stopniu niż te wskazane powyżej – tempo wzrostu 

cen w strefie euro, jest także niska dynamika popytu oraz 

                                                                                                             
2 Wypowiedź M. Draghiego na konferencji po posiedzeniu Rady 

Prezesów EBC 6 marca br.  
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utrzymujący się wysoki stopień niewykorzystania czynni-

ków produkcji w części gospodarek. W kwietniu br., po 

jednorazowym spadku związanym z oddziaływaniem 

efektu Świąt Wielkanocnych, inflacja HICP wzrosła do 

0,7% r/r. W obliczu ryzyka utrzymania się inflacji na zbyt 

niskim poziomie przez zbyt długi okres, Rada Prezesów 

EBC podkreśliła swoją gotowość do dalszego poluzowania 

polityki pieniężnej, jeżeli byłoby to konieczne, w tym z 

wykorzystaniem niestandardowych instrumentów polityki 

pieniężnej. Na konferencji po posiedzeniu decyzyjnym w 

kwietniu br. M. Draghi stwierdził, że niekonwencjonalne 

instrumenty mogą objąć także poluzowanie ilościowe 

(quantitative easing), tj. bezwarunkowy zakup aktywów. 

Ponadto, po majowym posiedzeniu decyzyjnym zapowie-

dział, że na czerwcowym posiedzeniu – po dokonaniu 

oceny perspektyw wzrostu inflacji w średnim okresie na 

podstawie wyników czerwcowej projekcji – EBC prawdo-

podobnie złagodzi swoją politykę.   

Wzrost gospodarczy 

Pierwszy odczyt Eurostatu dotyczący PKB wskazuje, że 

w I kw. br. kontynuowane było powolne ożywienie w 

strefie euro, choć dynamika PKB była niższa od ocze-

kiwań. W I kw. br. PKB w strefie euro wzrósł o 0,2% 

kw/kw (wobec 0,2% kw/kw w IV kw. ub.r. i oczekiwań 

rynkowych na poziomie 0,4% kw/kw)3. Największym 

negatywnym sygnałem z danych o PKB był jego spadek 

we Włoszech (o 0,1% wobec oczekiwanego wzrostu o 0,2% 

kw/kw). Brak jest jeszcze dokładnych danych o kompo-

nentach PKB. Z informacji z krajowych urzędów staty-

stycznych wynika jednak, że dynamika PKB strefy euro 

była obniżana przez czynniki przejściowe: wyjątkowo 

łagodną zimę oraz przesunięcia konsumpcji i inwestycji 

(przede wszystkim środków transportu) związane z pod-

wyżką stawek podatku VAT we Francji i Holandii od 

stycznia br.  W szczególności, za stagnacją PKB we Francji 

(0,0% kw/kw wobec oczekiwanego 0,1% kw/kw) stał spa-

dek spożycia indywidualnego (pogłębiany przez spadek 

konsumpcji energii) oraz nakładów brutto na środki trwa-

łe. Łagodna zima wpłynęła także istotnie na dynamikę 

PKB w krajach, w których sektor energetyczny stanowi 

istotną część gospodarki, przede wszystkim w Holandii. 

                                                                                                             
3 Roczna dynamika PKB była wzrosła z 0,5% r/r do 0,9% r/r.  

Spadek PKB tej gospodarki o 1,4% kw/kw – poza wskaza-

nymi wcześniej przesunięciami związanymi z wprowa-

dzeniem podatku VAT – wynikał z obniżenia się kon-

sumpcji, produkcji i eksportu energii. Odmienny efekt 

warunki pogodowe miały na gospodarkę Niemiec (wzrost 

PKB o 0,8% kw/kw wobec oczekiwanego 0,7% kw/kw) i 

Hiszpanii (odpowiednio 0,4% kw/kw i 0,3% kw/kw): w obu 

łagodna zima podniosła produkcję sektora budowlanego 

oraz przetwórstwa przemysłowego. W Niemczech – do 

wzrostu PKB – przyczyniło się również odbicie konsump-

cji prywatnej, po jej słabych odczytach z II poł. ub.r. oraz 

wzrost pozostałych inwestycji firm.  

 

Wykres 8 Dynamika oraz struktura tworzenia PKB w 
strefie euro (kw/kw, sa) 

 
Źródło: Eurostat. 
 

Tabela 2 Dynamika PKB w strefie euro (kw/kw, sa) 
  II.13 III.13 IV.13 I.14 

PKB (%) 0,3 0,1 0,2 0,2 

Spożycie indywidualne (%) 0,1 0,1 0,1  

Spożycie zbiorowe (%) -0,1 0,4 -0,3  

Nakłady brutto na śr. trwałe (%) 0,1 0,5 1,0  

Zmiana zapasów 
(wkład; pkt proc.) 

-0,1 0,3 -0,3 
 

Eksport (%) 2,4 0,1 1,3  

Import (%) 1,7 0,9 0,5  

Eksport netto (wkład; pkt proc.) 0,4 -0,3 0,4  

Realne dochody do dyspozycji 
gosp. domowych per capita (%) 

0,2 0,1 -0,1 0,2 

Źródło: Eurostat.  
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Rynek pracy  

Wzrost gospodarczy w strefie euro przyczynił się do 

stabilizacji sytuacji na rynku pracy. W IV kw. 2013 r. 

liczba pracujących w strefie euro wzrosła o 0,1% kw/kw. 

Dodatnia dynamika tej kategorii została zarejestrowa-

na po raz pierwszy od II kw. 2011 r. Spadek liczby pra-

cujących we Włoszech został zrekompensowany przez 

utrzymanie się jej wzrostowej tendencji w Niemczech 

oraz korzystne odczyty zatrudnienia we Francji i Hisz-

panii. W tej ostatniej gospodarce liczba pracujących 

zwiększyła się po raz pierwszy od I kw. 2008 r., o 0,6% 

kw/kw w IV kw. 2013 r., sygnalizując, że poprawa na 

hiszpańskim rynku pracy może następować nieco szyb-

ciej niż wcześniej oczekiwano. Na wzrost liczby pracu-

jących w Hiszpanii złożyło się jej zwiększenie się w 

sektorze usług, głównie handlu oraz administracji pu-

blicznej, przy kontynuacji spadku (choć o mniejszej niż 

w poprzednich kwartałach skali) w przemyśle i budow-

nictwie. Wzrostowi liczby pracujących w strefie euro w 

IV kw. ub.r. towarzyszył spadek średniej liczby prze-

pracowanych godzin na zatrudnionego.  

Wykres 9. Stopa bezrobocia w wybranych krajach strefy 

euro (%) 

 
Źródło: Eurostat. 

* L – oś lewa, P – oś prawa. 

 

  

Stabilizacja widoczna jest także w kształtowaniu się 

stopy bezrobocia w strefie euro, choć jej poziom w 

głównych gospodarkach pozostaje zróżnicowany. W 

marcu br. stopa bezrobocia w strefie euro utrzymała się 

na poziomie notowanym od grudnia 2013 r. (11,8%, 

por. Wykres 9). Jej stabilizacji towarzyszy powolny 

spadek liczby bezrobotnych. W Niemczech stopa bez-

robocia pozostała w marcu br. na poziomie sprzed 

miesiąca (5,1%), tj. najniższym od początku lat 80. We 

Francji stopa bezrobocia od początku 2013 r. utrzymuje 

się na poziomie 10,2-10,4%. We Włoszech w grudniu 

ub.r. przerwany został jej trend wzrostowy i od stycznia 

br. kształtuje się ona na poziomie 12,7%. Natomiast w 

Hiszpanii kontynuowany był spadek stopy bezrobocia, 

choć w marcu br. pozostała na poziomie sprzed miesią-

ca (25,3% wobec 26,2% rok wcześniej). 

Wykres 10. Subkomponent PMI Composite od-
zwierciedlający zmianę zatrudnienia oraz roczna zmiana 
stopy bezrobocia (pkt. proc.) 

 
Źródło: Markit Economics, Eurostat. 
* L – oś lewa, P – oś prawa. 
 
W warunkach wysokiego bezrobocia, presja na 

wzrost płac utrzymuje się na niskim poziomie. W IV 

kw. 2013 r. tempo wzrostu przeciętnej godzinowej 

stawki nominalnego wynagrodzenia brutto w gospo-

darce zwiększyło się do 1,9% z 1,3% r/r w poprzednim 

kwartale (wobec przeciętnej dynamiki na poziomie 

1,9% w 2012 r.).   
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Ożywienie w strefie euro jest zbyt słabe, by  

w najbliższym okresie można było oczekiwać wy-

raźnego wzrostu zatrudnienia. Odzwierciedla to niski 

poziom subkomponentu PMI dotyczącego zmian za-

trudnienia (por. Wykres 10). Warto jednak zauważyć, 

że notuje on systematyczną poprawę, a  w kwietniu br. 

zanotowano jego istotny wzrost. Stabilnej sytuacji na 

rynku pracy oczekują także uczestnicy rynków finan-

sowych. Mediana prognoz stopy bezrobocia opubliko-

wana przez Bloomberg4 dla III i IV kw. 2014 r. wyniosła 

w maju br. odpowiednio 11,8% i 11,7%.  

Nastroje gospodarcze 

Wskaźniki koniunktury w kwietniu br., podobnie 

jak w I kw. 2014 r., kształtowały się na poziomach 

wskazujących na wzrost aktywności gospodarczej w 

strefie euro. Wskaźnik PMI Composite od lipca ub.r. 

znajduje się powyżej progu 50 pkt, sygnalizując eks-

pansję (por. Wykres 10). W kwietniu br. wzrósł on z 

53,1 pkt do 54 pkt. Zwiększyły się komponenty obrazu-

jące koniunkturę zarówno w sektorze przetwórczym, 

jak i usługach.  

Spośród największych gospodarek strefy euro, wy-

sokie odczyty wskaźników koniunktury notowane 

są w Niemczech i Hiszpanii. PMI Composite w Niem-

czech wzrósł silnie w kwietniu br. z 54,3 pkt do 56,1 

pkt, podobnie jak PMI dla Hiszpanii (z 54,2 pkt do 56,3 

pkt). Niższe, choć wskazujące na ekspansję poziomy 

wskaźników obserwowane są we Włoszech (52,6 pkt. w 

kwietniu br. ) i Francji (odpowiednio 50,6 pkt). 

Również odczyty wskaźnika ESI Komisji Europejskiej 

wskazują, że w I kw. br. i na początku II kw. br. konty-

nuowane było ożywienie w strefie euro i jej głównych 

gospodarkach. Choć wskaźnik ten po wzroście trwają-

cym od połowy ub.r. spadł w kwietniu br. do 102,0 pkt z 

102,5 pkt, utrzymał się on powyżej długookresowej śred-

niej. Wskaźnik ESI w kwietniu br. pozostawał powyżej 

progu 100 pkt. we wszystkich głównych gospodarkach 

strefy euro poza Francją.  

                                                                                                             
4 Prognozy opublikowane przez Bloomberg 16 maja br. były 

zbierane w ankietach prowadzonych w dniach 9-15 maja br. 

Wykres 11. Indeks PMI (composite) dla przemysłu i usług 

w strefie euro 

 
Źródło: Markit Economics. 
 

Produkcja i koniunktura w przemyśle 

Na aktywność w sektorze przemysłowym w I kw. br. 

silnie wpłynęły czynniki pogodowe, obniżające pro-

dukcję w sektorze wytwarzania energii. Dynamika 

produkcji przemysłowej w I kw. br. obniżyła się do 0,1% 

kw/kw z 0,5% kw/kw w IV kw. ub.r. (por. Wykres 12). 

Dane te maskują jednak skalę ożywienia w przemyśle. 

Produkcja przemysłowa została bowiem obniżona przez 

działanie warunków pogodowych, które przełożyły się na 

jej spadek w sektorze wytwarzania energii (o 4,3% kw/kw). 

W przetwórstwie przemysłowym utrzymana została na-

tomiast dynamika 0,9% kw/kw. W podziale na kraje wyso-

ka dynamika produkcji przemysłowej utrzymana została 

w Niemczech i Hiszpanii. We Włoszech miała miejsce 

stagnacja produkcji, a we Francji jej spadek. Silny spadek 

produkcji przemysłowej (-6,1% kw/kw) zanotowano także 

w Holandii. 
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Wykres 12. Nastroje w przetwórstwie przemysłowym 

oraz zmiana produkcji przemysłowej (3m/3m, sa) 

 
Źródło: Eurostat, Markit Economics. 
* L – oś lewa, P – oś prawa. 

 
Wykres 13. Liczba działów przetwórstwa przemysłowego 

w strefie euro, w których zanotowano wzrost produkcji 

(3m/3m) 

 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat. 

 

Mimo niskiej dynamiki produkcji w I kw. br., perspek-

tywy dla sektora przemysłowego pozostają pozytywne. 

Świadczy o tym relatywnie wysoki poziom wskaźników 

koniunktury oraz utrzymywanie się wzrostu produkcji w 

większości działów przetwórstwa przemysłowego (por. 

Wykres 13). Na korzystną koniunkturę w przemyśle strefy 

euro wskazuje wskaźnik Komisji Europejskiej. Choć spadł 

on w kwietniu br. do -3,6 pkt, utrzymał się siódmy miesiąc 

z kolei powyżej wieloletniej średniej (-6,1 pkt). Indeks PMI 

dla przemysłu przetwórczego strefy euro, który od lipca 

ub.r. utrzymuje się powyżej progu 50 pkt (por. Wykres 

12), w kwietniu br. wzrósł z 53,0 pkt do 53,4 pkt. Pewnym 

negatywnym sygnałem dotyczącym dynamiki produkcji  

może być jednak to, że poprawie nastrojów związanej z 

lepszą oceną jej bieżącego poziomu towarzyszył spadek 

wartości komponentu informujący o napływie nowych 

zamówień. Zarówno ten wskaźnik, jak i wskaźnik zamó-

wień eksportowych utrzymują się jednak powyżej progu 

50 pkt.  

Pozytywne sygnały dotyczące krótkookresowych per-

spektyw dla przemysłu płyną z odczytów wskaźników 

koniunktury we wszystkich głównych gospodarkach 

regionu. Spośród głównych gospodarek regionu, najwyż-

szy poziom PMI dla sektora przetwórczego zanotowano w 

Niemczech, gdzie wskaźnik ten wzrósł z 53,7 pkt w marcu 

br. do 54,1 pkt kwietniu br. Powyżej progu 50 pkt utrzy-

muje się on również we Włoszech (54 pkt w kwietniu br.), 

w Hiszpanii (52,7 pkt) i we Francji (51,2 pkt).  

Produkcja i koniunktura w budownictwie  

Wzrost PKB strefy euro w I kw. br. był najprawdopo-

dobniej wspierany przez wzrost produkcji budowlanej. 

Choć brak jest jeszcze pełnych danych o produkcji budow-

lanej w strefie euro w I kw. br.5, to dotychczasowe odczyty 

wskazują, że jej silne wzrosty w Niemczech (4,7% kw/kw) i 

Hiszpanii (9,0% kw/kw), wspierane przez czynniki pogo-

dowe, najprawdopodobniej zrekompensowały jej spadek 

we Francji (o 0,3% kw/kw) i Włoszech. Odczyty badań 

koniunktury sygnalizują jednak, że zapoczątkowane w II 

kw. 2013 r. ożywienie aktywności w sektorze budowlanym 

pozostanie słabe (por. Wykres 14). Badania koniunktury 

Komisji Europejskiej wskazują, że – mimo pewnej popra-

wy nastrojów w ostatnich miesiącach – przedsiębiorcy z 

sektora budowlanego pozostają pesymistyczni. Subkom-

ponent wskaźnika ESI spadł w kwietniu 2014 r. do -30,3, 

                                                                                                             
5 Średni poziom produkcji w styczniu i lutym br. był o 2,7% wyższy 

od produkcji w IV kw. ub. r. 
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poniżej średniej dla I kw. br. Również wskaźnik PMI dla 

tego sektora spadł silnie w kwietniu br. i utrzymywał się w 

I kw. br. poniżej wartości referencyjnej (por. Wykres 14). 

Wykres 14. Produkcja budowlano-montażowa  

w strefie euro (r/r, sa) i wskaźnik PMI dla sektora budow-

lanego 

 
 

Źródło: Eurostat, Komisja Europejska. 
* L – oś lewa, P – oś prawa. 

Koniunktura w usługach  

Odczyty wskaźnika nastrojów w usługach z ostatnich 

miesięcy wskazują na wzrost aktywności w tym sekto-

rze. Wskaźnik PMI od sierpnia ub.r. kształtuje się powyżej 

progu 50 pkt. Po okresie utrzymywania się w przedziale 

51-52 pkt w IV kw. ub.r. i I kw. br., wzrósł on do 53,1 pkt w 

kwietniu br. Wskaźnik PMI dla sektora usług kształtuje się 

powyżej progu 50 pkt we wszystkich głównych gospodar-

kach strefy euro. Relatywnie wysoki poziom notowany był 

w kwietniu br. w Hiszpanii (56,5 pkt) i Niemczech (54,7 

pkt), niższy zaś we Włoszech (51,1 pkt) i we Francji (50,4 

pkt).  

Sytuacja na rynku kredytowym  

Utrzymuje się spadek (w ujęciu r/r) wartości kredytów 

udzielonych przez banki ze strefy euro podmiotom z 

niefinansowego sektora prywatnego. W marcu br. 

dynamika tej kategorii wyniosła -2,0% r/r, wobec -2,0% w 

poprzednim miesiącu. Spadek (w ujęciu r/r) kredytów 

udzielonych przedsiębiorstwom niefinansowym (skory-

gowanych o sprzedaż aktywów i sekurytyzację) w marcu 

br. wyniósł 3,1% r/r (wobec -3,1% r/r w lutym br.).  

Wyniki Bank Lending Survey z kwietnia  2014 r. wskazu-

ją, że banki planują poluzowanie warunków kredyto-

wych dla przedsiębiorstw. Za spadkiem dynamiki kredy-

tów dla przedsiębiorstw w strefie euro stoją wprawdzie w 

dużej mierze czynniki popytowe. Jednak w części gospo-

darek regionu akcja kredytowa w tym segmencie ograni-

czana jest także przez restrykcyjne warunki kredytowe. 

Wyniki Bank Lending Survey wskazują, że rośnie popyt 

przedsiębiorstw na kredyt bankowy, ale pozostaje on 

słaby. Jest on ograniczany nie tylko przez niskie tempo 

wzrostu inwestycji, ale także rosnące zainteresowanie 

przedsiębiorstw emisją papierów dłużnych. W I kw. br. 

banki nie zmieniły warunków kredytowych dla przedsię-

biorstw, po tym jak sukcesywnie od IV kw. 2007 r. zacie-

śniały politykę kredytową w tym segmencie. Pozytywnym 

sygnałem jest planowane przez banki poluzowanie wa-

runków kredytowych w II kw. br. Jednocześnie jednak, 

ankieta EBC dotycząca warunków finansowania małych i 

średnich przedsiębiorstw w strefie euro wskazuje, że do-

stęp podmiotów do kredytów bankowych w okresie od 

października ub.r. do marca br. uległ ponownemu pogor-

szeniu, jednak w skali mniejszej niż w poprzednim okre-

sie.  

Niskie dynamiki notowane są także w przypadku 

kredytów dla gospodarstw domowych, ale wyniki 

Bank Lending Survey sygnalizują pewne ożywienie 

akcji kredytowej w tym segmencie. W marcu br. utrzy-

mał się niewielki wzrost wartości kredytów udzielonych 

gospodarstwom domowym (0,4% r/r), na co złożył się 

dalszy spadek wartości udzielonych kredytów konsump-

cyjnych oraz niewielki przyrost kredytów hipotecznych. 

Warto zauważyć, że zgodnie z wynikami kwietniowego 

Bank Lending Survey w I kw. br. nastąpiło poluzowanie 

warunków kredytowych w segmencie kredytów mieszka-

niowych i kredytów konsumpcyjnych. Banki planują 

poluzowanie w II kw. br. polityki kredytowej w odniesie-

niu do kredytów konsumpcyjnych oraz niewielkie zacie-

śnienie w stosunku do kredytów mieszkaniowych. Ocze-

kiwana jest jednocześnie kontynuacja wzrostu popytu na 

kredyty w obu kategoriach w II kw. br. Oceny te są sygna-
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łem poprawiającej się koniunktury konsumenckiej w 

strefie euro.  

Sprzedaż detaliczna i koniunktura konsumencka 

W I kw. br. poprawiły się odczyty wskaźników wy-

przedzających dla spożycia indywidualnego. Sprzedaż 

detaliczna wzrosła w I kw. br. o 0,7% kw/kw (por. Wykres 

15) po spadku o 0,5% kw/kw w IV kw. ub.r. W podziale na 

kraje, utrzymuje się zróżnicowanie między głównymi 

gospodarkami strefy euro. Wysoka dynamika sprzedaży 

detalicznej zanotowana została w Niemczech (1,6% 

kw/kw), podczas gdy w Hiszpanii (0,2% kw/kw) i we Fran-

cji (0,4% kw/kw) jej wzrost był słabszy6. Wzrostowi sprze-

daży detalicznej towarzyszył w I kw. br. spadek rejestracji 

nowych samochodów osobowych o 2,7% kw/kw, po ich 

silnym wzroście w IV kw. ub.r., związany z podniesieniem 

podatków i opłat w Hiszpanii i Holandii od stycznia br. 

Dane dla kwietnia br. (2,2% m/m) sygnalizują wzrost 

dynamiki rejestracji nowych samochodów osobowych w 

strefie euro w II kw. br. 

Wykres 15. Sprzedaż detaliczna w strefie euro (3m/3m) 

 
Źródło: Eurostat, Komisja Europejska. 
* L – oś lewa, P – oś prawa. 

 

                                                                                                             
6 Dostępne dane za styczeń i luty br. dla Włoch wskazują, że w 

I kw. br. poziom sprzedaży detalicznej prawdopodobnie nie 
zmienił się w stosunku do IV kw. ub.r.  

Utrzymuje się stopniowa poprawa nastrojów konsu-

mentów. Wskaźnik CCI Komisji Europejskiej utrzymuje 

się w trendzie wzrostowym (por. Wykres 16) i w kwietniu 

br. wyniósł -8,6 pkt, przekraczając wieloletnią średnią po 

raz czwarty od lipca 2011 r. Poprawa nastrojów konsu-

mentów wynika z korzystnej oceny sytuacji gospodarczej 

w najbliższych miesiącach i lepszej oceny sytuacji na 

rynku pracy. Warto odnotować wyraźną poprawę nastro-

jów konsumentów w Hiszpanii, gdzie wskaźnik nastrojów 

osiągnął poziom najwyższy od 2004 r., i we Włoszech 

(odpowiednio od 2002 r.). W obu tych krajach wzrost 

wskaźnika nastrojów związany był z poprawą oczekiwań 

co do zmiany bezrobocia w najbliższych trzech miesiącach 

i lepszą oceny przyszłej sytuacji gospodarczej.  

Wykres 16. Wskaźnik koniunktury konsumenckiej Komi-

sji Europejskiej (CCI)* 

 
Źródło: Komisja Europejska. 
* średnie z lat 1999-2013 = 0. 
 

Inflacja 

Spadek (r/r) cen surowców na rynkach światowych 

oraz aprecjacja euro w połączeniu ze słabym wzrostem 

aktywności gospodarczej w strefie euro przełożyły się 

na wyraźny spadek inflacji HICP. Inflacja HICP, która 

obniża się od października 2012 r., w kwietniu br. osiągnę-

ła 0,7% r/r (por. Wykres 17). Na kształtowanie się inflacji 

w marcu i kwietniu br. oddziaływał również efekt Świąt 
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Wielkanocnych7, przyczyniając się do przejściowego spad-

ku inflacji w marcu br. do 0,5%. Z powodu ujemnej dy-

namiki cen energii i żywności nieprzetworzonej, inflacja 

HICP od września ub.r. pozostaje poniżej inflacji bazowej, 

która w kwietniu br. wyniosła 1,1% r/r. W kierunku niższej 

inflacji oddziałuje aprecjacja euro. W kwietniu br. nomi-

nalna wartość euro w stosunku do kursu walut 20 głów-

nych partnerów handlowych była wyższa o 4,0% niż w 

analogicznym okresie ub.r. 

 Wykres 17. Inflacja HICP w strefie euro (r/r) 

 
Źródło: Eurostat. 
 

Spadek inflacji w strefie euro jest jednak także efek-

tem niskiej presji popytowej i płacowej, związanych ze 

słabością popytu konsumpcyjnego oraz niską dynamiką 

płac, hamowaną przez wysoki poziom bezrobocia (zob. 

sekcja Rynek pracy). Warto jednak zwrócić uwagę, że 

dynamika jednostkowych kosztów pracy w przeliczeniu 

na przepracowaną godzinę w IV kw. ub.r. wzrosła do 

1,4% z 1,1% r/r w poprzednim kwartale. 

Utrzymuje się zróżnicowanie poziomów inflacji po-

między krajami członkowskimi regionu. Jej najniższy 

poziom notowany jest w krajach, które objęte są progra-

                                                                                                             
7 Wcześniejszy termin Świąt Wielkanocnych w ub.r. przełożył się 

na silny spadek w marcu br. i odpowiedni wzrost w kwietniu br. 
dynamiki r/r cen wczasów zorganizowanych i cen biletów lotni-
czych, co łącznie odpowiadało za spadek inflacji HICP o 0,1 pkt 
proc w marcu br. i za wzrost w podobnej skali w kwietniu br. 

mami dostosowawczymi i w których miały miejsce silne 

dostosowania popytu krajowego: w kwietniu br. w Grecji 

poziom cen obniżył się o 1,6% r/r, zaś w Portugalii i Hisz-

panii8 roczne tempo wzrostu wskaźnika HICP wyniosło 

odpowiednio 0,1%, i 0,3%. We Francji i Włoszech poziom 

inflacji HICP zbliżony jest do średniego w strefie euro 

(odpowiednio 0,8% i 0,5% r/r). Przy wyraźnie lepszej sytu-

acji gospodarczej w Niemczech niż w pozostałych gospo-

darkach regionu, inflacja w tej gospodarce kształtuje się 

na nieco wyższym poziomie (1,1% r/r) niż średnio w strefie 

euro.  

Wykres 18. Inflacja PPI w strefie euro (r/r) 

 
Źródło: Eurostat. 
* L – oś lewa, P – oś prawa. 

Spadkowi inflacji konsumenckiej towarzyszyło 

obniżenie się (w ujęciu r/r) poziomu cen produkcji 

sprzedanej przemysłu (por. Wykres 18). Od sierpnia 

ub.r. dynamika PPI pozostaje ujemna, a w marcu br. 

wzrosła z -1,7% do -1,6% r/r. Spadek cen w sektorze 

wytwarzania energii wyniósł 4,3% r/r. Ujemna pozosta-

ła również dynamika bazowego komponentu PPI  

(-0,5% r/r). 

Niższej inflacji towarzyszył także spadek oczekiwań 

inflacyjnych konsumentów oraz oczekiwań producen-

tów dotyczących cen wyrobów własnych. Od kwietnia 

                                                                                                             
8 Brak danych o inflacji w Irlandii, gdzie wskaźnik HICP w listopa-

dzie ub.r. wyniósł 0,3% r/r. 
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ub.r. wskaźniki obrazujące oczekiwania inflacyjne 

konsumentów pozostawały stabilne (por. Wykres 19), 

jednak w marcu i kwietniu br. nastąpił ich istotny spa-

dek do poziomu najniższego od 2010 r. W kwietniu br. 

najsilniejszy spadek oczekiwań producentów dotyczą-

cych cen wystąpił w budownictwie i przemyśle. Mimo 

ostatniego obniżenia, wskaźniki oczekiwań producen-

tów pozostają powyżej poziomu notowanego w II kw. 

ub.r. 

Wykres 19. Oczekiwania inflacyjne konsumentów oraz 
oczekiwania dotyczące cen wyrobów własnych w strefie 
euro 

 
Źródło: Komisja Europejska. 
* L – oś lewa, P – oś prawa. 

 

Prognozy 

Ośrodki zewnętrzne podnosiły prognozy PKB strefy 

euro na bieżący rok. Prognozy wzrostu PKB na 2014 r., 

przygotowane przez Komisję Europejską, Międzynarodo-

wy Fundusz Walutowy i OECD i opublikowane w kwiet-

niu i maju br. zostały podniesione w stosunku do po-

przednich prognoz (por. Tabela 3). Mediana prognoz 

instytucji finansowych dotycząca dynamiki PKB wyniosła 

w maju br. 1,1% dla 2014 r. oraz odpowiednio 1,5% dla 

2015 r.  

Tempo wzrostu PKB strefy euro utrzyma się najpraw-

dopodobniej na relatywnie niskim poziomie w naj-

bliższych kwartałach, choć w średnim okresie progno-

zowane jest umocnienie ożywienia w strefie euro. 

Szybsze tempo wzrostu PKB w 2014 i 2015 r. będzie wyni-

kało w istotnym stopniu z przyspieszenia dynamiki popy-

tu wewnętrznego. Stabilizacja, a następnie poprawa sytu-

acji na rynku pracy przyczyni się do wzrostu liczby osób 

pracujących oraz dochodu do dyspozycji gospodarstw 

domowych. Niska presja inflacyjna będzie czynnikiem 

wspierającym wzrost dochodów do dyspozycji w ujęciu 

realnym i wzrost spożycia indywidualnego. Korzystnie na 

kształtowanie się popytu wewnętrznego oddziaływać 

będzie również planowane spowolnienie zacieśnienia 

fiskalnego. Wzrost popytu wewnętrznego wynikać będzie 

również z ożywienia aktywności inwestycyjnej przedsię-

biorstw, wspieranej utrzymywaniem się korzystnych 

nastrojów przedsiębiorców, poprawą perspektyw popytu 

oraz zmniejszeniem się poziomu niepewności. W kierun-

ku wzrostu inwestycji oddziaływać powinna także popra-

wa warunków dostępu do kredytu sygnalizowana m.in. 

przez ostatni Bank Lending Survey. Dodatkowo korzystnie 

na ożywienie w strefie euro oddziaływać będą pozytywne 

efekty reform strukturalnych podnoszące tempo wzrostu 

PKB w średnim i długim okresie. 

Czynniki ryzyka dla wzrostu PKB w średnim okresie 

mają głównie źródła w wewnętrznej sytuacji strefy 

euro. W kierunku podniesienia dynamiki PKB oddziały-

wać może wdrożenie zapowiadanych reform struktural-

nych podnoszących konkurencyjność gospodarek Francji i 

Włoch. Czynnikiem, który może przełożyć się na szybsze 

od oczekiwanego obecnie tempo wzrostu gospodarczego 

w strefie euro, jest ewentualny spadek niepewności w 

sektorze bankowym po publikacji wyników przegłądu 

aktywów dużych banków przeprowadzanego przez EBC w 

związku z przejęciem przezeń funkcji nadzorczych od 

listopada br. (Asset Quality Review). W przypadku publika-

cji niekorzystnych wyników może jednak dojść także do 

powrotu napięć na rynkach finansowych, co osłabiłoby 

dynamikę PKB strefy euro. W kierunku niższej dynamiki 

PKB oddziaływać mogą również: eskalacja konfliktu w 

relacjach Rosja-UE, dalsze pogorszenie się perspektyw 

wzrostu gospodarek wschodzących oraz krótkookresowe 

efekty aprecjacji euro. 

Silniejszy od oczekiwanego spadek inflacji HICP w IV 

kw. ub.r. i I kw. br. przyczynił się do obniżenia prognoz 
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inflacji konsumenckiej w horyzoncie prognozy. Me-

diana prognoz uczestników rynku na 2014 r. została obni-

żona między lutym a majem br. z 1,2% do 0,8% r/r, a na 

2015 r. z 1,5% do 1,3% r/r. W kierunku utrzymania się 

niskiej inflacji w dalszym ciągu oddziałują dostosowania 

makroekonomiczne w krajach peryferyjnych, prowadzące 

do niskiej presji płacowej i popytowej. Czynnikiem ryzyka 

dla powrotu inflacji do celu EBC jest możliwe odkotwi-

czenie się oczekiwań inflacyjnych. Warto w tym kontek-

ście zwrócić jednak uwagę na wyniki badania Survey of 

Professional Forecasters prowadzonego EBC, zgodnie z 

którymi inflacja HICP oczekiwana w 2018 r. kształtowała 

się w II kw. br. na poziomie 1,8% wobec 1,9% w I kw. br. 

Pozostawała ona więc na poziomach spójnych z definicją 

stabilności cen EBC. W kierunku wyższej inflacji oddzia-

ływać może natomiast silniejszy od zakładanego wzrost 

popytu wewnętrznego oraz ewentualny wzrost cen ener-

gii na rynkach światowych.  
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Tabela 3 Prognozy makroekonomiczne dla strefy euro 

 

2013 2014 2015 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 

realny PKB, % r/r 

MFW (kwi-14) -0,5 1,2 1,5     1,3   

OECD (maj-14) -0,4 1,2 1,7     1,4   

KE (maj-14) -0,4 1,2 1,7 1,2 1,4 1,4 1,5 

Bloomberg (maj-14) -0,4 1,1 1,5 1,0 1,1 1,3 1,4 

HICP, %, r/r 

MFW (kwi-14) 1,3 0,9 1,2         

OECD (maj-14) 1,3 0,7 1,1         

KE (maj-14) 1,3 0,8 1,2 0,8 0,9 1,0 1,1 

Bloomberg (maj-14) 1,4 0,8 1,3 0,8 0,8 1,1 1,2 
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Niemcy 

� Przyspieszenie wzrostu PKB do 0,8% kw/kw w I 

kw. 2014 r., częściowo pod wpływem czynników 

przejściowych  

 

� Kontynuacja korzystnych tendencji na rynku 

pracy, w tym wzrost liczby pracujących  

 

� Mimo rekordowo niskiego bezrobocia, dynami-

ka płac pozostaje słaba, ale oczekiwane jest jej 

przyspieszenie  

 

� Osłabienie koniunktury w przemyśle i budow-

nictwie w stosunku do nadzwyczajnie dobrego 

początku br. rekompensowane przez poprawia-

jącą się sytuację w usługach  

 

� Korzystna koniunktura konsumencka odzwier-

ciedlona w danych o sprzedaży detalicznej i kre-

dytach konsumpcyjnych  

 

� Niska presja inflacyjna: inflacja HICP w kwiet-

niu br. na poziomie 1,1% r/r przy utrzymującej 

się ujemnej dynamice wskaźnika PPI 

 

� Istotny wpływ cen energii, aprecjacji euro i 

czynników jednorazowych na niski poziom in-

flacji 

 

 

Bieżące i oczekiwane tendencje w gospodarce 

Gospodarka niemiecka przyspieszyła w I kw. 2014 r. do 

0,8% kw/kw. Ożywienie popytu krajowego, które w po-

przednich trzech kwartałach oparte było przede wszyst-

kim na rosnących inwestycjach (wspieranych przez dobrą 

koniunkturę w sektorze budownictwa mieszkaniowego 

oraz korzystne warunki finansowania), zostało wsparte 

przez odbudowę konsumpcji prywatnej. Wzrost PKB w I 

kw. br. został jednak podwyższony przez wyjątkowo ko-

rzystne warunki pogodowe. Wobec ich wygaśnięcia oraz 

związanego z tym spodziewanego spadku dynamiki pro-

dukcji w przemyśle i budownictwie (sygnalizowanego 

przez spadki produkcji w marcu br. oraz obniżenie się 

części wskaźników koniunktury i napływu zamówień do 

obu sektorów), w II kw. 2014 r. oczekiwane jest osłabienie 

tempa wzrostu PKB w ujęciu kw/kw. Znajduje to także 

odzwierciedlenie w spadku wskaźników obrazujących 

oczekiwania niemieckich analityków i firm dotyczące 

sytuacji gospodarczej (ZEW, Ifo). 

Napływające dane potwierdzają, że umacnianiu się 

ożywienia w Niemczech, sprzyja  dobra koniunktura 

konsumencka. Wzrost konsumpcji gospodarstw domo-

wych, któremu w I kw. br. towarzyszyło zwiększenie się 

sprzedaży detalicznej, jest wspierany przez rosnące za-

trudnienie i optymizm konsumentów. W pierwszych 

miesiącach br. zaobserwowano również nieznaczny 

wzrost dynamiki płac oraz wyraźniejsze przyspieszenie 

kredytów konsumpcyjnych. W świetle ostatnich odczytów 

wskaźników obrazujących nastroje gospodarstw domo-

wych oraz firm z sektora handlu detalicznego, można 

oczekiwać utrzymania się dobrej koniunktury konsu-

menckiej w II kw. br. 

W świetle odczytów badań koniunktury można rów-

nież oczekiwać, że wzrost gospodarczy w Niemczech 

będzie nadal wspierany przez rosnący popyt inwesty-

cyjny. Wskaźniki obrazujące koniunkturę w przedsiębior-

stwach kształtują się na wysokich poziomach. W porów-

naniu z nadzwyczajnie dobrym początkiem br. obniżyły 

się wprawdzie wskaźniki koniunktury w przemyśle (gdzie 

poza wygaśnięciem nadzwyczajnie korzystnych warun-

ków pogodowych w kierunku wolniejszego wzrostu od-

działuje obniżenie się napływu nowych zamówień z za-

granicy), jednak pozostają one na poziomach sygnalizują-

cych ekspansję. Jednocześnie, poprawia się koniunktura w 

usługach.    

W dalszym ciągu w gospodarce niemieckiej obserwo-

wane są tendencje dezinflacyjne. W warunkach wciąż 

relatywnie słabego – biorąc pod uwagę rekordowo niski 

poziom bezrobocia – wzrostu płac, dynamikę cen obniża 

silny kurs euro oraz niskie ceny żywności i surowców 

energetycznych na rynkach światowych. 
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Wzrost gospodarczy 

Wstępne dane Statistisches Bundesamt Deutschland 

wskazują na silny wzrost PKB w I kw. br. (o 0,8% kw/kw 

i 2,3% r/r wobec 0,4% kw/kw i 1,4% r/r w IV kw. 2013 r.). 

Wynik ten był wyższy od oczekiwań uczestników rynków 

finansowych o 0,2 pp9. W II kw. br. – wraz z wygaśnięciem 

oddziaływania czynników, które przejściowo podniosły 

wzrost PKB w I kw. br. – oczekuje się niższej dynamiki 

PKB (konsensus rynkowy na poziomie 0,3% kw/kw i 1,8% 

r/r10). Niemiecki urząd statystyczny nie opublikował jesz-

cze szczegółowych danych dotyczących poszczególnych 

kategorii popytu, przedstawił jednak jakościowe oceny 

dotyczące ich tendencji i wpływu na wzrost PKB. 

Tabela 4 Dynamika PKB w Niemczech (%kw/kw) 
  I.13 II.13 III.13 IV.13 

PKB (%) 0,0 0,7 0,3 0,4 

Spożycie indywidualne (%) 0,3 0,6 0,2 -0,1 

Spożycie zbiorowe (%) 0,2 -0,4 1,2 0,0 

Nakłady brutto na śr. trwałe (%) -1,4 1,2 1,3 1,4 

Zmiana zapasów 
(wkład; pp.) 

0,3 -0,1 0,0 -0,9 

Eksport (%) -1,0 2,4 0,2 2,6 

Import (%) -0,5 1,9 0,8 0,6 

Eksport netto (wkład; pp.) -0,3 0,4 -0,3 1,1 

Realne dochody do dyspozycji 
gosp. domowych per capita (%) 

-0,2 0,6 0,5 0,0 

Źródło: Statistisches Bundesamt Deutschland. 

Wysoka dynamika PKB w I kw. br. wynikała wyłącznie 

z dodatniego wkładu popytu krajowego, którego 

wzrost wspierany był wyjątkowo łagodną zimą. Ten 

ostatni czynnik znalazł odzwierciedlenie m.in. w wysokim 

wzroście inwestycji budowlanych. Dodatni wpływ na 

dynamikę PKB miały także wyższe nakłady brutto na 

maszyny i urządzenia, co potwierdza, że wzrost popytu 

inwestycyjnego w Niemczech nie jest wyłącznie konse-

kwencją ożywienia na rynku nieruchomości mieszkanio-

wych. Po zaskakująco słabej, w świetle korzystnych uwa-

runkowań ze strony rynku pracy, kosztów i dostępności 

finansowania i nastrojów gospodarstw domowych, drugiej 

połowie 2013 r., na początku br. nastąpiło odbicie kon-

                                                                                                             
9 Konsensus prognoz z ankiet Bloomberga przeprowadzonych w 

dniach 4-9 kwietnia br. 
10 Konsensus prognoz z ankiet Bloomberga przeprowadzonych w 

dniach 9-15 maja br., tj. częściowo po publikacji danych o wzro-
ście PKB w I kw. br. 

sumpcji prywatnej. W kierunku wzrostu PKB oddziaływa-

ła także konsumpcja publiczna. Wobec spadku eksportu i 

wzrostu importu, wkład eksportu netto do dynamiki PKB 

był w I kw. br. ujemny, odwrotnie niż kwartał wcześniej 

Rynek pracy 

Ostatnie dane potwierdzają, że utrzymuje się wyso-

ki popyt na pracę w gospodarce niemieckiej. Wydaje 

się, że mimo umiarkowanego wzrostu PKB gospodarka 

niemiecka generuje wystarczająco dużo nowych miejsc 

pracy, aby zaabsorbować rosnącą podaż pracy. W 

szczególności, utrzymywanie się relatywnie wysokiego 

popytu na pracę potwierdzane jest przez: 

• Wzrost liczby pracujących do kolejnych 

rekordowych poziomów (por. Wykres 20). Wg danych 

Statistisches Bundesamt Deutschland w marcu 2014 r. 

liczba pracujących wzrosła do 42 125 tys. osób (zwiększa-

jąc się o 33 tys. m/m i 372 tys. r/r). 

• Niezmiennie relatywnie wysokie poziomy 

wskaźników obrazujących plany przedsiębiorstw 

dotyczących zatrudnienia. Utrzymuje się łagodna 

wzrostowa tendencja indeksu BA-X. Na wysokich po-

ziomach utrzymuje się także wskaźnik Instytutu Ifo 

dot. skłonności firm do zwiększania zatrudnienia w 

najbliższych 3 miesiącach. Kontynuacja wzrostu za-

trudnienia sygnalizowana jest także przez badania 

ankietowe Komisji Europejskiej. W marcu i kwietniu 

br. przedsiębiorcy z branży budowlanej, i w mniejszym 

stopniu, przemysłowej, zredukowali co prawda nieco 

swoje plany dot. zatrudnienia. Zostało to jednak zre-

kompensowane przez ich wzrost w sektorze usługo-

wym i detalicznym. 

• Rekordowo niską stopę bezrobocia i male-

jącą liczbę bezrobotnych przy rosnącej liczbie waka-

tów. Zharmonizowana stopa bezrobocia utrzymała się 

w marcu br. na poziomie 5,1% (por. Wykres 21), tj. 

najniższym od początku lat 80. Liczba bezrobotnych w 

kwietniu obniżyła się o 22 tys. do najniższego od dwóch 

lat poziomu 2,88 mln osób, natomiast liczba wakatów 

(448,6 tys.) była najwyższa od 16 miesięcy. W rezultacie 
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ósmy miesiąc z rzędu zanotowano wzrost indeksu 

napięć na rynku pracy. 

Wykres 20. Indeksy BA-X i liczba pracujących w Niem-

czech (w mln mieszkańców) 

 
Źródło: Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bun-

desamt Deutschland, Ifo. 

 

Mimo bardzo niskiego bezrobocia i wysokich pozio-

mów indeksu napięć, tempo wzrostu płac pozostaje 

relatywnie słabe. W lutym br. dynamika godzinowych 

płac negocjowanych (po wyłączeniu premii i dodatków) 

wzrosła do najwyższego od roku, ale nadal relatywnie 

niskiego, poziomu (2,6% r/r wobec 2,5% r/r w styczniu br. i 

2,3% r/r w IV kw. ub.r.).  

W II poł. br. najprawdopodobniej jednak wzrost wy-

nagrodzeń przyspieszy. Przyczyniać się będzie do tego 

zarówno wzrost zagregowanego popytu, jak i potrzeba 

dostosowań wynikających z wejścia w życie ustawowej 

płacy minimalnej w styczniu 2015 r. Tempo wzrostu płac 

będzie jednak osłabiane przez niski poziom inflacji.  

Wykres 21. Stopa bezrobocia (%) i i indeks napięć11 w 

Niemczech 

 
Źródło: Statistisches Bundesamt Deutschland. 

 

Nastroje gospodarcze 

Najnowsze odczyty wskaźników koniunktury – 

choć nieco słabsze w porównaniu z początkiem 

br. – potwierdzają, że niemiecka gospodarka 

znajduje się w fazie ożywienia. Wskaźnik PMI w 

kwietniu br. osiągnął poziom 56,1 pkt, kształtując 

się nieznacznie poniżej poziomu z lutego br. (56,4 

pkt), który z kolei był najwyższym od połowy 2011 r. 

(por. Wykres 22). Podobnie kształtował się synte-

tyczny wskaźnik Komisji Europejskiej (ESI12). Po 

osiągnięciu w marcu br. najwyższego od 32 miesięcy 

wyniku 107,5 pkt, w kwietniu br. powrócił on do 

poziomu 107,1 pkt. 

 

                                                                                                             
11 Indeks napięć (indeks V/U, vacancies to unemployment) to 

stosunek liczby wakatów do liczby bezrobotnych. Jego 
wzrost oznacza wyższe prawdopodobieństwo znalezienia 
pracy przez bezrobotnego i spadek szans na zapełnienie wa-
katu przez pracodawcę. Ma to również przełożenie na siłę 
przetargową pracownika. 

12 Indeks obejmuje nastroje w przemyśle, usługach, handlu, 
sprzedaży detalicznej i budownictwa oraz nastroje konsu-
menckie. 
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Wykres 22. Ogólne nastroje gospodarcze w Niemczech 

 

Źródło: Markit Economics, Komisja Europejska. 

Wykres 23. Wskaźniki nastrojów gospodarczych dla 

przemysłu i handlu Niemiec (Instytut Ifo, Centrum ZEW) 

 
Źródło: Instytut Ifo, Instytut ZEW. 

 

Niemieccy przedsiębiorcy oraz analitycy oceniają, że 

gospodarka Niemiec nie będzie w stanie utrzymać 

dynamiki z początku roku. W przypadku ekspertów 

ankietowanych przez Centrum ZEW, poprawie ich 

ocen dotyczących bieżącej koniunktury (w maju naj-

lepszy wynik od połowy 2011 r.) towarzyszyło wyraźne 

obniżenie tych odnoszących się do perspektyw wzrostu 

w najbliższych miesiącach. W maju br. wskaźnik ocze-

kiwań obniżył się ponownie13, do poziomu 33,1 pkt, tj. 

jedynie nieznacznie przekraczającego historyczną 

średnią. Na niższych poziomach niż na początku br. 

kształtowały się w kwietniu br. także oczekiwania 

przedsiębiorców ankietowanych przez Instytut Ifo (por. 

Wykres 23), przy jednocześnie wyraźnie wyższych 

ocenach dotyczących sytuacji bieżącej. 

Produkcja i koniunktura w przemyśle 

W I kw. br. na ścieżce wzrostowej utrzymała się pro-

dukcja sprzedana przemysłu, wspierana rosnącym 

popytem i korzystnymi warunkami pogodowymi. W I 

kw. br. odnotowano niewielki wzrost dynamiki produkcji 

sprzedanej przemysłu do 0,9% kw/kw i 3,3% r/r (wobec 

odpowiednio 0,7% kw/kw i 3% r/r w IV kw. ub.r.). Wyjąt-

kowo łagodna zima przyczyniła się do utrzymania się 

spadku produkcji sprzedanej w sektorze wytwarzania 

energii14. Jednocześnie jednak podwyższyła ona aktyw-

ność w przetwórstwie przemysłowym. Wzrost produkcji 

obserwowano we wszystkich głównych grupach towaro-

wych, przy czym najistotniejsze okazało się odbicie pro-

dukcji dóbr konsumenckich trwałego użytku. Dane doty-

czące eksportu towarów wskazują, że wzrost produkcji 

przemysłowej na początku br. był wspierany przez rosną-

cą sprzedaż do strefy euro i pozostałych krajów Unii Eu-

ropejskiej, przy spadku popytu spoza tego obszaru. W 

lutym br. eksport towarów wzrósł w ujęciu nominalnym o 

1,4% m/m po wzroście o 2,6% w styczniu br. 

Dane za marzec i kwiecień br. wskazują na przejścio-

we obniżenie się dynamiki produkcji przemysłowej15. 

Oprócz wygaśnięcia oddziaływania korzystnych czynni-

ków pogodowych, tempo wzrostu produkcji jest osłabiane 

również przez niższy niż na początku br. popyt zewnętrz-

ny. Po wzroście w styczniu (o 0,1% m/m) i lutym (o 0,4% 

m/m), w marcu br. produkcja sprzedana przemysłu obni-

                                                                                                             
13 Od stycznia br. łączny spadek wskaźnika ZEW dot. oczekiwanej 

sytuacji gospodarczej wyniósł ponad 28 pkt. 
14 Sekcja D (Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych) wg 
klasyfikacji NACE Rev. 2. 

15 Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg w maju br. 
spodziewali się niewielkiego spadku dynamiki produkcji przemy-
słowej w II kw. br., do 0,8% kw/kw i 3% r/r. 
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żyła się o 0,2% m/m. Towarzyszył temu największy od 16 

miesięcy spadek zamówień przemysłowych, o 2,8% m/m. 

Niższy napływ dotyczył przede wszystkim zamówień 

zagranicznych (por. Wykres 25). Osłabienie koniunktury 

w przemyśle potwierdzane jest także  przez wskaźniki 

PMI i ESI. PMI dla przetwórstwa przemysłowego w 

kwietniu br. wzrósł wprawdzie do 54,1 pkt (53,7 pkt w 

marcu i 54,8 pkt w lutym br.). Jednak jego komponenty 

dot. zamówień, zamówień eksportowych i nastrojów 

eksportowych, choć nadal przekraczają wartość referen-

cyjną, ukształtowały się na najniższych poziomów od 6 

miesięcy. Również wskaźnik Komisji Europejskiej dot. 

nastrojów w przemyśle spadł w kwietniu br. do najniższe-

go od pół roku poziomu (-0,1 pkt), do czego przyczyniły 

się spadki zamówień. Mimo to nastroje w przemyśle oraz 

wskaźnik PMI, pozostają na zdecydowanie wysokich 

poziomach w porównaniu z poprzednimi latami (por. 

Wykres 24). Zdaniem instytutu Markit, publikującego 

dane o PMI, obniżenie się tego wskaźnika w przetwór-

stwie przemysłowym po nadzwyczajnie dobrym początku 

br. nie zmienia ocen dotyczących wzrostowego trendu 

niemieckiej gospodarki, będącej w fazie ożywienia, opar-

tego na szerokich podstawach 

Wykres 24. Produkcja sprzedana przemysłu i nastroje 

producentów w Niemczech 

 
Źródło: Eurostat, Markit Economics. 

 

 

Wykres 25. Indeks napływu nowych zamówień do prze-

mysłu w Niemczech (2010 r.=100, 3-miesięczna średnia 

ruchoma)

 
 

Źródło: Statistisches Bundesamt Deutschland. 
 

Produkcja i koniunktura w budownictwie 

W I kw. br. sektor budownictwa zanotował najwyższy 

wzrost produkcji w ujęciu kw/kw od prawie 3 lat (o 

4,7% wobec spadku o 0,2% w IV kw. ub.r.). W jego efekcie 

produkcja budowlano-montażowa osiągnęła najwyższy 

poziom od 2001 r. Podobnie jak w przypadku przetwór-

stwa przemysłowego, wzrost produkcji budowlanej został 

podwyższony przez korzystne uwarunkowania pogodowe. 

Widoczna od ponad roku poprawa na rynku budowlanym 

odzwierciedla jednak przede wszystkim silne fundamenty 

niemieckiej gospodarki (rosnące zatrudnienie oraz rela-

tywnie niskie zadłużenie gospodarstw domowych i dobrą 

sytuację finansową przedsiębiorstw). Stanowi ona także 

korektę po stagnacji na rynku budowlanym w poprzedniej 

dekadzie.  

Ożywienie na rynku nieruchomości, znajduje od-

zwierciedlenie we wzroście cen. Według danych 

Verband Deutcher Pfandbriefbanken, w 2013 r. ceny 

nieruchomości mieszkaniowych wzrosły o 4% r/r,, a 

komercyjnych o 4,7% r/r. Wzrost cen był skoncentro-

wany w dużych miastach. Bundesbank wskazuje na 

możliwe przewartościowanie nieruchomości w najbar-
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dziej atrakcyjnych lokalizacjach, choć przy braku ryzy-

ka dla stabilności systemu finansowego z uwagi na 

niskie tempo wzrostu zadłużenia z tytułu kredytów 

mieszkaniowych. 

Wykres 26. Produkcja budowlano-montażowa w Niem-

czech 

 
Źródło: Eurostat, Markit Economics.. 

 

Twarde dane  oraz  wskaźniki koniunktury w budow-

nictwie potwierdzają, że aktywność w sektorze spo-

wolni w porównaniu z poprzednimi miesiącami. 

Zgodnie z oczekiwaniami, wraz z wygaśnięciem korzyst-

nego oddziaływania czynników pogodowych, po okresie 

silnej ekspansji od listopada ub.r. do lutego br., sektor 

budownictwa zmniejszył nieco swoją aktywność. W marcu 

br. produkcja budowlano-montażowa spadła o 2,2% m/m 

(wobec wzrostu o 2,7% m/m w styczniu br. i 2,6% m/m w 

lutym br.). Wg kwietniowych odczytów PMI, po 11 mie-

siącach poprawy koniunktury w budownictwie nastąpiło 

jej pogorszenie (spadek wskaźnika PMI do 49,7 pkt w 

kwietniu br. z 52,5 pkt w marcu br. i 53,6 pkt w lutym br.; 

por. Wykres 26). Także wyniki ankiet Komisji Europej-

skiej wskazują na istotne pogorszenie się nastrojów w 

porównaniu do przełomu roku.  

Za spadkiem dynamiki produkcji budowlano-montażowej 

w II kw. br. przemawia wyraźny spadek dynamiki zamó-

wień budowlanych. Odczyty PMI od listopada ub.r. wska-

zuje na coraz szybszy spadek nowych zamówień, a jego 

kwietniowy odczyt był najgorszym od marca 2013 r. W 

lutym br. spadek zanotował także indeks nowych zamó-

wień Bundesbanku. Ponadto, liczba wydanych pozwoleń 

na budowę była w lutym br. niższa niż w każdym z kwar-

tałów ub.r. 

Koniunktura w sektorze usługowym 

Koniunktura w sektorze usług pozostaje korzystna. 

Wzrost aktywności tego sektora rekompensuje więc 

osłabienie wzrostu produkcji przemysłowej i budowla-

nej. W kwietniu br. wskaźnik PMI dot. aktywności w 

usługach po raz jedenasty z rzędu wskazywał na oży-

wienie w tym sektorze, wynosząc 54,7 pkt wobec 53 pkt 

w marcu br. Ankietowani menedżerowie w dalszym 

ciągu oczekiwali poprawy koniunktury w następnych 

miesiącach. W kwietniu br. komponent PMI dot. ocze-

kiwań utrzymał się na wysokim poziomie 58,9 pkt 

wobec 59,8 pkt w I kw. 2013 r., co było najlepszym 

wynikiem od 2011 r.  

Koniunktura konsumencka i sprzedaż detaliczna 

W pierwszych miesiącach br. kontynuowana była 

poprawa nastrojów konsumenckich obserwowana od 

początku ub.r. W kwietniu wskaźnik nastrojów konsu-

menckich Komisji Europejskiej (CCI) osiągnął najwyższy 

poziom od połowy 2011 r., wynosząc 3,1 pkt wobec 2,3 pkt 

miesiąc wcześniej i 0,3 pkt przeciętnie w I kw. br. (por. 

Wykres 8). Wpłynęła na to przede wszystkim bardzo do-

bra sytuacja na rynku pracy (niskie i spadające ryzyko 

bezrobocia), niska dynamika cen konsumpcyjnych prze-

kładająca się korzystnie na realną wartość dochodów oraz 

lepsza ocena przeszłej i oczekiwanej sytuacji finansowej 

gospodarstw domowych. 

Poprawie nastrojów konsumenckich towarzyszyło 

odbicie sprzedaży detalicznej po zaskakująco słabej II 

poł ub.r. W I kw. br. wzrosła ona o 1,3% kw/kw (1% r/r) 

wobec spadku o 0,2% kw/kw w IV kw. ub.r. W marcu br. 

sprzedaż detaliczna obniżyła się wprawdzie o 0,7% m/m. 

Było to jednak częściowo skutkiem czynników jednora-

zowych (ustąpienie korzystnych uwarunkowań pogodo-

wych ze stycznia i lutego br. oraz kwietniowy termin 

Świąt Wielkanocnych; por. Wykres 27). 
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Wykres 27. Sprzedaż detaliczna i nastroje konsumenckie 

w Niemczech 

 
Źródło: Eurostat, Komisja Europejska. 
 

Rosnący optymizm i siła nabywcza gospodarstw do-

mowych sygnalizują utrzymanie się wzrostu aktywno-

ści w sektorze detalicznym. Wyniki badań ankietowych 

wskazują, że w kwietniu br. oczekiwania firm z sekcji 

sprzedaży detalicznej co do sprzedaży w następnych mie-

siącach pozostały na wysokich poziomach obserwowa-

nych od początku br. Dobrym sygnałem dla spożycia 

indywidualnego jest również rosnąca dynamika kredytów 

konsumpcyjnych. 

Sytuacja na rynku kredytowym 

Mimo dalszej poprawy koniunktury, w I kw. br. 

akcja kredytowa w segmencie kredytów dla przed-

siębiorstw pozostała słaba. Dynamika kredytu dla 

przedsiębiorstw niefinansowych (skorygowana o sprze-

daż aktywów i sekurytyzację), osiągnąwszy minimum 

(ok. -0,5% r/r) w III kw. ub.r., na przełomie roku wróciła 

do zerowego poziomu, a w marcu br. obniżyła się do 

poziomu -0,2% r/r. Niska dynamika kredytu dla przed-

siębiorstw kontrastuje z łagodnymi warunkami finan-

sowania. Wskaźnik Instytutu Ifo, mierzący ogranicze-

nia w dostępnie do kredytu bankowego dla wszystkich 

głównych gałęzi gospodarki, znajdował się w pierw-

szych miesiącach 2014 r. na jednym z najniższych po-

ziomów od początku pomiaru, tj. 2003 r. 

Wyniki badań ankietowych Europejskiego Banku 

Centralnego16 wskazują, że za stagnacją kredytu dla 

przedsiębiorstw stoją czynniki popytowe. Przy ko-

rzystnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa finansują 

działalność operacyjną oraz inwestycje w dużej mierze 

ze środków własnych. Rosnące nakłady na środki trwa-

łe znalazły odzwierciedlenie w wyższej dynamice kre-

dytów o zapadalności od 1 roku do 5 lat. W I kw. 2014 

r. po raz pierwszy od I kw. 2010 r. była ona dodatnia w 

ujęciu r/r a w marcu br. wyniosła 1,4% r/r. Wyraźnie 

spadł natomiast popyt na kredyty krótkoterminowe. 

Dynamika kredytu dla gospodarstw domowych w 

pierwszych miesiącach br. utrzymała się na pozio-

mie ok. 1,2% r/r. Wartość kredytów na zakup nieru-

chomości mieszkaniowych rosła w I kw. br. nieco wol-

niej niż w II poł. ub.r. (2% r/r wobec 2,2% r/r). Wyraźnie 

natomiast wzrosła dynamika kredytów konsumpcyj-

nych, z zerowej w II poł. ub.r. do 1,9% r/r w marcu br. 

Niemieckie banki oczekują, że struktura wzrostu popy-

tu na kredyt dla gospodarstw domowych w II kw. br. 

pozostanie zbliżona do tej notowanej w I kw. br. Mia-

łoby się to przełożyć na szybszy wzrost kredytów kon-

sumpcyjnych przy relatywnie niskiej dynamice kredy-

tów na nieruchomości. 

Inflacja 

Istotną rolę w obserwowanych w Niemczech tenden-

cjach dezinflacyjnych ogrywają czynniki egzogeniczne. 

W szczególności, niskie światowe ceny żywności i łagodna 

zima przyczyniły się do niskiej dynamiki cen żywności 

nieprzetworzonej. Podobnie, niskie ceny surowców ener-

getycznych na rynkach światowych przekładają się na 

niską dynamikę cen energii dla producentów i konsumen-

tów. Dezinflacyjne tendencje w otoczeniu niemieckiej 

gospodarki zostały dodatkowo pogłębione przez aprecja-

cję euro17.  

Powyższe czynniki przełożyły się na niskie tempo 

wzrostu cen konsumpcyjnych. W kwietniu br. inflacja 

HICP wzrosła z 0,9% r/r do 1,1% r/r. Wzrost ten wynikał 

                                                                                                             
16 Bank Lending Survey oraz Survey on access to finance of SMEs.  
17 Od stycznia br. do kwietnia br. euro zdrożało wobec dolara 

amerykańskiego o 1,5%. 
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ze zwiększenia się inflacji bazowej po jej przejściowym 

spadku (zob. poniżej). Czwarty miesiąc z rzędu ujemny 

wpływ na inflację konsumencką (-0,1 pp.) miała dyna-

mika cen energii, których poziom od listopada ub.r. jest 

stabilny i niższy przeciętnie o 1,5% niż w I poł. 2013 r. 

Wpływ cen żywności nieprzetworzonej na zmianę 

wskaźnika HICP był, tak jak w marcu br., zbliżony do 

neutralnego (por. Wykres 28).  

Na relatywnie niskim poziomie kształtuje się jednak 

także inflacja bazowa. Po spadku w marcu br. do 

poziomu 1,2% r/r, w kwietniu br. zanotowano jej odbi-

cie do 1,6% r/r. Wzrost ten należy jednak przypisać 

czynnikom jednorazowym, nie zaś narastaniu presji 

inflacyjnej. Odmienny niż w ubiegłym roku termin 

Świąt Wielkanocnych podwyższył dynamikę cen bile-

tów lotniczych i wyjazdów organizowanych w kwietniu 

br. (9,3% r/r), podnosząc inflację HICP o 0,5 pp., pod-

czas gdy w marcu br. wpływ tych czynników na inflację 

był nieznacznie ujemny (-0,1 pp.). Inflacja bazowa 

skorygowana o efekt Świąt Wielkanocnych wyniosła w 

kwietniu 1,1% r/r wobec 1,3% r/r w I kw. br. 

Wykres 28. Inflacja HICP w Niemczech (%, r/r) 

 
Źródło: Eurostat. 
 

Niska presja inflacyjna w otoczeniu niemieckiej go-

spodarki w połączeniu z aprecjacją euro znalazła rów-

nież odzwierciedlenie w spadku cen producentów w 

przemyśle. Wskaźnik PPI obniżył się w marcu br. o 0,2% 

m/m i o 0,8% r/r (wobec spadku o 0,1% m/m i 0,9% r/r w 

lutym; por. Wykres 29). Było to związane przede wszyst-

kim ze spadkiem cen energii (o 0,8% m/m i o 2,6% r/r). 

Wskaźnik PPI po wyłączeniu cen energii pozostał na 

niezmienionym poziomie w stosunku do lutego i stycznia 

br. 

 Wykres 29. Inflacja PPI w Niemczech (%, r/r) 

 
Źródło: Eurostat. 
 

Spadkowi cen producenckich w przemyśle towarzyszy-

ło przyspieszenie wzrostu cen usług, które w większym 

stopniu zależą od czynników krajowych (w tym popy-

tu i kosztów pracy). Po wyłączeniu czynszów18, w I kw. 

br. wzrastały one przeciętnie o 2% r/r (w kwietniu o 2,4% 

r/r) wobec wzrostu średnio o 1,5% r/r w IV kw. ub.r. (por. 

Wykres 30).  

W świetle niskiej dynamiki cen surowców energe-

tycznych na rynkach światowych oraz aprecjacji 

euro można oczekiwać utrzymania się niskiej infla-

cji w Niemczech także w najbliższych miesiącach. 

Odbicie sprzedaży detalicznej i dalszy wzrost optymi-

zmu konsumentów, a także rosnące zatrudnienie oraz 

pewne przyspieszenie wzrostu płac na początku br. 

stanowią jednak sygnały możliwego nasilenia się kra-

jowych źródeł presji inflacyjnej. 

                                                                                                             
18 Dynamika czynszów za wynajem mieszkań utrzymała się na 

lekko podwyższonym poziomie obserwowanym w IV kw. 
ub.r. 
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Wykres 30. Porównanie miar inflacji w Niemczech (%, 

r/r) 

 
Źródło: Statistisches Bundesamt Deutschland. 

 

Prognozy 

Pozytywne tendencje w niemieckiej gospodarce skło-

niły wybrane ośrodki zewnętrzne do rewizji prognoz 

PKB w górę. Swoje prognozy podniosły MFW i OECD. 

Medianowa prognoza wzrostu PKB z ankiet agencji Blo-

omberg (por. Tabela 5) była w maju br. o 0,3 pp. wyższa 

dla 2014 r. oraz odpowiednio o  0,1 pp. dla 2015 r. niż w 

styczniu br. 

W 2014 i 2015 r. motorem wzrostu gospodarczego w 

Niemczech ma pozostać popyt krajowy. W szczególno-

ści, oczekiwane jest przyspieszenie nakładów brutto na 

środki trwałe, spożycia prywatnego oraz, w mniejszym 

stopniu spożycia publicznego. Wobec silniejszego wzrostu 

popytu krajowego wkład eksportu netto do dynamiki PKB 

ma być zbliżony do neutralnego. 

Bilans czynników ryzyka dla wzrostu gospodarczego 

Niemiec jest zrównoważony. Czynniki ryzyka w dół 

łączą się głównie z sytuacją w otoczeniu zewnętrznym: 

możliwym powrotem napięć związanych z kryzysem 

zadłużeniowym, co pogorszyłoby sytuację parterów 

gospodarczych Niemiec ze strefy euro, ewentualnym 

zaostrzeniem się kryzysu rosyjsko-ukraińskiego (przy 

czym znaczącego wpływu na PKB Niemiec można 

oczekiwać tylko w przypadku realizacji najbardziej 

pesymistycznych scenariuszy) czy dalszym pogorsze-

niem się perspektyw gospodarek wschodzących. Szyb-

szy od oczekiwań wzrost PKB Niemiec może być nato-

miast efektem silniejszej niż zakładana obecnie popra-

wy perspektyw wzrostu gospodarek ze strefy euro 

(której sprzyjać mogą przeprowadzone w ostatnich 

latach reformy strukturalne, jak również ewentualne 

odblokowanie akcji kredytowej po ogłoszeniu wyników 

przeglądu jakości aktywów prowadzonego przez EBC). 

Czynnikiem ryzyka w górę dla wzrostu PKB Niemiec 

jest także przyspieszenie płac w efekcie podwyżki płacy 

minimalnej od 2015 r., co sprzyjałoby wzrostowi kon-

sumpcji,  

Mimo podwyższenia w górę prognoz wzrostu PKB, 

obniżone zostały prognozy inflacji (por. Tabela 5). 

Stały za tym takie czynniki jak: większy od oczekiwań 

spadek inflacji bieżącej, wciąż ograniczona presja pła-

cowa oraz dalsza aprecjacja euro w połączeniu z 

utrzymującymi się niskimi cenami surowców. Czynni-

kiem ryzyka w dół dla inflacji w Niemczech pozostaje 

aprecjacja euro, czynnikiem w górę – silniejszy od 

oczekiwań wzrost płac.  
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Tabela 5 Prognozy makroekonomiczne dla Niemiec 

 

2013 2014 2015 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 

realny PKB, % r/r 

MFW (kwi-14) 0,5 1,7 1,6 
    

OECD (maj-14) 0,5 1,9 2,1 
    

KE (kwi-14) 0,5 1,8 2,0 2,1 1,7 1,8 1,8 

Bloomberg (maj-14) 0,5 2,0  2,0 2,3 1,8 1,9 2,1 

HICP, %, r/r 

MFW (kwi-13) 1,6 1,4 1,4 
    

OECD (maj-14) 1,6 1,1 1,8     

KE (kwi-13) 1,6 1,1 1,4 1,0 1,1 1,2 1,3 

Bloomberg (maj-14) 1,6 1,2 1,7 1,0 1,1 1,2 1,4 
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Wielka Brytania 

�  Wyraźne umocnienie ożywienia (wzrost PKB o 

0,8% kw/kw i 3,1% r/r w I kw. 2014 r. ), wpierane-

go akomodacyjną polityką pieniężną 

 

� Kontynuacja szybkiego wzrostu zatrudnienia i 

spadku bezrobocia stopniowo odzwierciedlana 

we wzroście wynagrodzeń 

 

� Wskaźniki nastrojów gospodarczych w przemy-

śle, usługach i budownictwie na poziomach sy-

gnalizujących ekspansję 

 

�  Ożywienie na rynku nieruchomości znajdujące 

odzwierciedlenie w wysokim poziomie cen i 

wzroście liczby transakcji, przy braku wyraźnych 

dostosowań podażowych  

 

�  Rosnący optymizm konsumentów w warunkach 

dobrej sytuacji na rynku pracy i ożywienia na 

rynku nieruchomości   

 

�  Spadek inflacji CPI do 1,8% w maju br. głównie 

pod wpływem czynników zewnętrznych  

 

�  Rewizje w górę prognoz wzrostu PKB na lata 

2014-2015 przy rewizjach w dół prognoz inflacji 

Bieżące i oczekiwane tendencje w gospodarce 

Dane o PKB wskazują na utrwalanie się ożywienia 

w Wielkiej Brytanii. Od II kw. ub.r. gospodarka brytyj-

ska rośnie w relatywnie wysokim tempie 0,7-0,8% 

kw/kw. W kierunku wzrostu PKB oddziałuje w dużym 

stopniu akomodacyjna polityka pieniężna: niskie stopy 

procentowe i korzystne warunki kredytowe wspierają 

wzrost konsumpcji i ożywienie na rynku nieruchomości 

(choć to ostatnie znajduje odzwierciedlenie przede 

wszystkim w rosnącym popycie i cenach, a nie dosto-

sowaniach podażowych). Optymizm konsumentów jest 

wspierany także przez niską i spadającą stopę bezrobo-

cia. Wysoka dynamika popytu gospodarstw domowych 

sprzyja wzrostowi popytu inwestycyjnego firm.  

Umacniającemu się wzrostowi gospodarczemu to-

warzyszy relatywnie szybka poprawa na rynku pra-

cy. Dynamika liczby zatrudnionych w marcu 2014 r. 

wyniosła 0,9% 3m/3m, osiągając najwyższy poziom od 

1992 r. Wraz ze wzrostem zatrudnienia bezrobocie 

spadło do 6,8% w marcu br. Dane sondażowe wskazują 

na malejącą dostępność wykwalifikowanych pracowni-

ków, co stopniowo znajduje odzwierciedlenie w dyna-

mice płac.  

Mimo szybkiego spadku bezrobocia, Bank Anglii nie 

dokonał zmian w polityce pieniężnej. Wbrew wcze-

śniejszym zapowiedziom, w których uzależniano dosto-

sowania polityki pieniężnej od poziomu stopy bezrobo-

cia19, Bank Anglii nie zdecydował się na zmiany para-

metrów polityki pieniężnej, mimo spadku stopy bezro-

bocia poniżej 7% w lutym br. Główna stopa procento-

wa pozostaje na poziomie 0,5% a wielkość aktywów 

finansowych zakupionych przez Bank odpowiednio na 

poziomie 375 mld funtów. Szybszy od oczekiwań spa-

dek stopy bezrobocia spowodował zmianę formuły 

forward guidance Banku Anglii. Punktem odniesienia 

dla decyzji o zmianie stóp procentowych jest teraz 

szeroki wachlarz mierników m.in. dynamika wynagro-

dzeń, wydajności pracy i skali niewykorzystanych mocy 

produkcyjnych, które łącznie mają lepiej obrazować 

skalę niewykorzystania mocy produkcyjnych w brytyj-

skiej gospodarce (ocenianej obecnie na 1-1,5% PKB).  

Wskaźniki krótkookresowe sygnalizują utrzymanie 

się wysokiego tempa wzrostu w najbliższych kwar-

tałach. Dobre odczyty twardych danych wspierane są 

przez utrzymujące się na wysokim poziomie wskaźniki 

nastrojów podmiotów gospodarczych. Wskaźnik ogól-

nych nastrojów gospodarczych ESI osiągnął w kwietniu 

najwyższą wartość od lutego 1989 r. Umacniają się 

zwłaszcza nastroje konsumenckie i perspektywy dla 

                                                                                                             
19 Tempo spadku bezrobocia od momentu wprowadzenia 
forward guidance okazało się zdecydowanie szybsze niż za-
kładał Bank Anglii – według prognoz z sierpnia 2013 r. 
prawdopodobieństwo, że stopa bezrobocia spadnie poniżej 
7% w I kw. 2014 r. nie sięgało 10%. 
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zatrudnienia w poszczególnych sektorach. Indeksy PMI 

dotyczące napływu nowych zamówień – mimo iż niższe 

niż przed trzema miesiącami  –  sygnalizują dalszą 

ekspansję we wszystkich sektorach. Utrzymanie się 

wzrostu PKB w II kw. br. na wysokim poziomie ocze-

kiwane jest także przez uczestników rynków finanso-

wych (mediana prognoz 0,7%).  

Perspektywy dla rynku nieruchomości, którego 

ożywienie stanowi obecnie jedną z podstaw wzrostu 

PKB w Wielkiej Brytanii, są niejednoznaczne. Z 

jednej strony, zarówno poziom cen, jak i liczba trans-

akcji na rynku nieruchomości utrzymują się w tenden-

cji wzrostowej. Mimo wysokiego poziomu cen nieru-

chomości mieszkaniowych, niska podaż mieszkań na 

wynajem powoduje, że korzystne warunki kredytowe 

przekładają się na wysoką atrakcyjność zakupu miesz-

kania w porównaniu z wynajmem. Z drugiej strony 

jednak, liczba przyznawanych kredytów mieszkanio-

wych w I kw. 2014 r. spadła o 0,3% w porównaniu z 

kwartałem poprzednim. Wobec rosnących obaw o 

bańkę na rynku nieruchomości, można też oczekiwać 

zaostrzenia warunków kredytowych w tym segmencie.  

Mimo umacniającego się ożywienia, inflacja CPI 

obniżyła się poniżej celu inflacyjnego Banku Anglii 

(2,0%). Głównie za sprawą stabilizacji cen energii infla-

cja CPI spadła do 1,7% r/r w I kw. 2014 r. z 2% w 

IV kw. 2013 r. Poza kształtowaniem się cen surowców 

na rynkach światowych, niskiej inflacji sprzyja także 

aprecjacja funta i niska dynamika cen w krajach strefy 

euro. Czynniki te znajdują odzwierciedlenie w niskiej 

dynamice cen importu oraz cen producentów w Wiel-

kiej Brytanii. Za spadającą inflacją podążają wskaźniki 

oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych i 

przedsiębiorstw, utrzymując się jednak powyżej celu 

inflacyjnego Banku Anglii.  

Wzrost gospodarczy 

Zgodnie z pierwszym szacunkiem brytyjskiego 

urzędu statystycznego PKB wzrósł o 0,8% kw/kw w 

I kw. br. (por. Tabela 6, Wykres 31). Struktura PKB od 

strony tworzenia wskazuje, że jego wzrost był związany 

przede wszystkim z szybko rosnącą wartością dodaną w 

usługach i przemyśle (odpowiednio 0,9% kw/kw i 0,8% 

kw/kw), podczas gdy jej tempo wzrostu w budownic-

twie pozostało relatywnie niskie (0,3% kw/kw).  

Wykres 31. Dynamika oraz struktura tworzenia PKB w 
Wielkiej Brytanii (%, kw/kw sa) 

 
Źródło: Eurostat. 
 

Ważnym motorem wzrostu PKB jest nadal spożycie 

indywidualne. W IV kw. ub. r. wzrosło ono dziewiąty 

kwartał z rzędu. Dodatniej dynamice spożycia towarzy-

szył nieznaczny spadek dochodów rozporządzalnych 

gospodarstw domowych. Negatywny wpływ na poziom 

dochodów miał spadek przeciętnej liczby przepraco-

wanych godzin oraz płac realnych. Wzrostowi kon-

sumpcji towarzyszył dalszy spadek stopy oszczędności 

do niskiego poziomu 5% w IV kw. ub. r. względem 

5,6% w III kw. Wydaje się jednak, że niski poziom stopy 

oszczędności nie powinien stanowić zagrożenia dla 

dalszego wzrostu konsumpcji. Napięcia na rynku pracy 

i kurcząca się skala wolnych mocy produkcyjnych po-

winny przełożyć się pozytywnie na dynamikę płac, co 

zmniejszy znaczenie ścieżki stopy oszczędności gospo-

darstw domowych dla wzrostu PKB. 

W warunkach stabilnego wzrostu konsumpcji pry-

watnej rośnie popyt inwestycyjny firm. W IV kw. 

ub.r. tempo wzrostu inwestycji utrzymało się na po-

ziomie 2,4% kw/kw. Wyraźnie wzrosły nakłady na środ-

ki transportowe (8,2 % kw/kw) i inne urządzenia (4,9% 

kw/kw). Stabilnej dynamice inwestycji w ostatnich 
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miesiącach 2013 r. towarzyszyła poprawa nastrojów 

przedsiębiorców. Zgodnie z badaniem Investment 

Survey Komisji Europejskiej, w ocenie przedsiębiorców 

uwarunkowania popytowe dla inwestycji w 2014 r. 

mają być zbliżone do tych notowanych przed kryzysem 

finansowym. Jak wskazuje przeprowadzane z większą 

częstotliwością badanie Business Climate Indicator op-

tymizm inwestorów utrzymywał się w I i II kw. br. 

Oczekiwanemu ożywieniu inwestycji sprzyjać może 

także fakt, że stopień wykorzystania mocy produkcyj-

nych raportowany przez firmy jest zbliżony do długoo-

kresowej średniej.  

Rewizje danych o PKB w 2013 r. wskazują na bar-

dziej zrównoważony charakter dotychczasowego 

wzrostu PKB w Wielkiej Brytanii. Wśród czynników 

ryzyka dla wzrostu gospodarczego w Wielkiej Brytanii 

Bank Anglii w 2013 r. wymieniał nierównowagę między 

wysoką dynamiką konsumpcji prywatnej i inwestycji 

mieszkaniowych, a spadkiem inwestycji przedsię-

biorstw. Najnowsze rewizje danych wskazują, że ryzy-

ko to mogło być niższe niż zakładano. Spożycie indy-

widualne w 2013 r. po rewizjach okazało się o ½ % 

niższe od wcześniejszych szacunków, natomiast inwe-

stycje mieszkaniowe – niższe o 3%. Jednocześnie wo-

lumen inwestycji przedsiębiorstw był wyższy o 0,2 %. W 

efekcie łączna dynamika spożycia indywidualnego i 

inwestycji mieszkaniowych w 2013 r. zbliżona była do 

dynamiki PKB.  

Tabela 6. Dynamika PKB w Wielkiej Brytanii  
(kw/kw, sa) 

  I.13 II.13 III.13 IV.13 

PKB (%) 0,4 0,8 0,8 0,7 

Spożycie indywidualne (%) 1,0 0,3 0,8 0,3 

Spożycie zbiorowe (%) -0,5 1,4 0,6 0,0 

Nakłady brutto na śr. trwałe (%) 0,9 4,0 1,9 1,9 

Zmiana zapasów 
(wkład; pkt proc.) 

-0,7 -0,2 1,1 -0,8 

Eksport (%) -1,0 2,5 -1,9 2,8 

Import (%) -2,4 2,3 1,5 -0,4 

Eksport netto (wkład; pkt proc.) 0,4 0,0 -1,0 0,9 

Dochody do dyspozycji gosp. 
domowych per capita (%) 

-1,6 1,6 0,6 -0,1 

Źródło: Eurostat, ONS. 

 

Rynek pracy 

Wpływ szybkiego wzrostu zatrudnienia na poziom 

bezrobocia był dotychczas częściowo łagodzony 

przez rosnącą podaż pracy. Dynamika zatrudnienia 

wzrosła do rekordowego poziomu. Liczba zatrudnio-

nych w marcu 2014 r. wzrosła o 0,9% 3m/3m (43 tys. 

osób), co jest najwyższą dynamiką od 1992 r. W rezul-

tacie wskaźnik zatrudnienia osiągnął poziom 72,7% 

(Wykres 32). Stopa bezrobocia w marcu br. spadła do 

6,8%, tj. najniższego poziomu od lutego 2009 r. 

(Wykres 33). Wpływ wzrostu zatrudnienia na spadek 

stopy bezrobocia został przy tym ograniczony przez 

wyższy od oczekiwań wzrost aktywności zawodowej. 

Współczynnik aktywności zawodowej wzrósł z 77,9% w 

grudniu ub. r. do 78,1% w marcu br. Jednocześnie prze-

ciętna liczba przepracowanych godzin na pracownika 

nie zmieniła się.  

Wykres 32. Stopy zatrudnienia i nieaktywności zawo-
dowej w Wielkiej Brytanii (%) 

 
Źródło: ONS 
 

Dane dotyczące struktury wzrostu zatrudnienia 

wskazują na rosnące przekonanie pracodawców o 

trwałości ożywienia. W przypadku pracowników 

etatowych, 77% zatrudnionych od grudnia 2013 r. 

otrzymało umowy na czas nieokreślony. Ponadto male-

je odsetek pracowników tymczasowych i tych pracują-

cych w niepełnym wymiarze czasowym, którzy dekla-

rują brak możliwości znalezienia stałej pracy, czy też 

pracy na pełen etat.  
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Wykres 33. Stopa bezrobocia (%) i zmiana liczby bez-
robotnych w Wielkiej Brytanii (tys., m/m) 

 
Źródło: Eurostat, ONS 
 

Rosnący optymizm firm znajduje odzwierciedlenie we 

wskaźnikach popytu na pracę. Rośnie liczba wakatów 

zgłaszanych przez firmy oraz popyt na usługi agencji 

pośrednictwa pracy. Liczba bezrobotnych przypadających 

na wakat wyniosła w marcu br. 3,6 wobec 4,1 w grudniu 

ub. r. (Wykres 34). W tym samym czasie liczba wakatów 

wzrosła o 7,7%, przy czym wzrost o 12,4% odnotowano w 

przemyśle, a o 11% w budownictwie. W ocenie agencji 

pośrednictwa pracy pracodawcy coraz częściej napotykają 

na problem niskiej dostępności wykwalifikowanej siły 

roboczej. W efekcie raportowana przez agencje dynamika 

płac oferowanych nowym pracownikom utrzymuje się na 

poziomie najwyższym od 7 lat. Zjawisko to potwierdzają 

sondaże Banku Anglii – w I kw. 2014 r. 61% pracodawców 

zaproponowało nowym pracownikom wynagrodzenia 

wyższe niż miało to miejsce w miesiącu poprzednim20.  

Dynamika płac nominalnych w I kw. 2014 r. wzrosła w 

porównaniu ze średnią dla 2013 r. Wzrostowi wynagro-

dzeń w ujęciu nominalnym o 1,7% r/r w I kw. 2014 r. 

towarzyszył ich spadek w ujęciu realnym o 0,2% r/r 

(Wykres 34). Jest to najniższy spadek odnotowany od maja 

2010 r. Interpretując dane o wynagrodzeniach należy 

jednak zachować pewną ostrożność, ze względu na wpływ 

zmian w opodatkowaniu pracy z kwietnia ub. r. , które 

sztucznie zaniżyły poziom wynagrodzeń w I kw. 2013 r. 
                                                                                                             
20 W 2013 r. odsetek ten wynosił 55%, natomiast średnia z lat 

2001-2007 to 56%. 

Wykres 34. Dynamika wynagrodzeń (r/r, %) oraz liczba 
bezrobotnych przypadających na zgłoszony wakat. 

 
Źródło: Eurostat, ONS 

 

Nastroje gospodarcze 

Umacniającemu się ożywieniu gospodarczemu to-

warzyszy dalsza poprawa nastrojów gospodarczych. 

Wskaźnik nastrojów gospodarczych ESI kontynuował 

serię bardzo wysokich odczytów (Wykres 35). W kwiet-

niu 2014 r. wyniósł on 116,421, co jest najwyższą warto-

ścią wskaźnika od lutego 1989 r. Poprawa nastrojów w 

porównaniu z odczytami styczniowymi widoczna była 

w przypadku trzech z pięciu wskaźników składowych 

ESI – nastrojów konsumentów, sytuacji w usługach i 

sprzedaży detalicznej. Na niezmienionym poziomie 

pozostał wskaźnik nastrojów w budownictwie, nato-

miast trzeci miesiąc z rzędu osłabiały się nastroje w 

przemyśle. W przeciwieństwie do budownictwa, warto-

ści wskaźnika dla przemysłu utrzymują się jednak po-

wyżej zera, sygnalizując ekspansję w sektorze. 

 

 

                                                                                                             
21 Ze względu na dużą zmienność wskaźnika przedstawiona 

wartość jest 3-miesięczną średnią z okresu luty-kwiecień 
2014 r. Wartość z kwietnia przed wygładzeniem wyniosła 
119,5. 
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Wykres 35. Wskaźnik nastrojów gospodarczych ESI w 
Wielkiej Brytanii a dynamika PKB (%) 

 
Źródło: Komisja Europejska, Eurostat 

 

Produkcja i koniunktura w przemyśle 

Wzrost produkcji przemysłowej w marcu 2014 r. przy-

spieszył do najwyższego poziomu od października  

2010 r. W ujęciu 3m/3m wartość produkcji wzrosła w 

marcu 2014 r. o 1,4%, podczas gdy w grudniu 2013 r. 

wzrost wyniósł 0,6% (Wykres 36). Podobnie jak w miesią-

cach poprzednich w najszybszym tempie rosła produkcja 

dóbr pośrednich (2,4%) i kapitałowych (1,5%), a najwol-

niej – dóbr konsumpcyjnych (0,8%). Warto odnotować, że 

wzrost produkcji dóbr konsumpcyjnych miał miejsce po 

okresie spadków trwającym od września 2013 r. do stycz-

nia 2014 r. Odnotowany w marcu br. wzrost produkcji 

miał miejsce w warunkach spadającego popytu zewnętrz-

nego. Wartość eksportu dóbr przemysłowych w ujęciu 

3m/3m spadła w marcu o ok. 1 %. Podobne tempo spadku 

odnotowano w przypadku sprzedaży do krajów Unii Eu-

ropejskiej, jak i reszty świata. 

Wskaźniki koniunktury potwierdzają utrzymujące się 

ożywienie w przemyśle, choć ich wskazania dotyczące 

krótkookresowych tendencji są niejednoznaczne. Choć 

indeks nowych zamówień PMI w przemyśle przetwór-

czym spadł o 4 pkt względem rekordowego odczytu z 

listopada 2013 r., to dalej znajduje się na wysokim pozio-

mie 60 pkt. Podobnie na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy 

spadły subkomponenty PMI dotyczące nowych zamówień 

w eksporcie i klimatu dla eksportu. Równolegle wzrost 

zanotował indeks zatrudnienia, który w kwietniu osiągnął 

najwyższy poziom od marca 2011 r., tj. 55 pkt. Należy 

również odnotować wzrost indeksu produkcji do poziomu 

62 pkt w kwietniu br., tj. najwyższego od 2004 r. Powyższe 

czynniki przełożyły się na wzrost łącznego wskaźnika PMI 

w przetwórstwie do poziomu 57 pkt w kwietniu br., a więc 

o 0,8 pkt w ciągu trzech miesięcy. Wzrost ten kontrastuje 

jednak ze wskazywanym wcześniej pogorszeniem subin-

deksu ESI obrazującego sytuację w przemyśle. 

Wykres 36. Produkcja sprzedana przemysłu (%), na-
pływ zamówień w przemyśle przetwórczym w Wielkiej 
Brytanii 

 
Źródło: Eurostat, Markit Economics 
 

Produkcja i koniunktura w budownictwie  

Po przejściowym spadku pod koniec 2013 r., dyna-

mika produkcji budowlanej powróciła do wysokie-

go poziomu. W ujęciu r/r produkcja budowlano-

montażowa wzrosła w I kw. br. o 5,4%, wobec 3,4% z IV 

kw. ub. r. (Wykres 37). W przekroju miesięcznym, wy-

sokiej dynamice produkcji w styczniu br. towarzyszyło 

nieco niższe od oczekiwanego tempo wzrostu w lutym i 

marcu. Wzrost produkcji związany był przede wszyst-

kim z rosnącym popytem na budynki mieszkalne. Per-

spektywy dla branży budowlanej pozostają korzystne – 

liczba mieszkań oddawanych do użytku znajduje się na 

historycznie niskim poziomie, podczas gdy korzystne 

warunki kredytowe przekładają się na wysoką atrak-
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cyjność zakupu mieszkania w porównaniu z wynaj-

mem. W lutym br. tempo wzrostu cen nieruchomości 

osiągnęło najwyższy poziom od czerwca 2010 r., tj. 9% 

(Wykres 8). Dla porównania w grudniu 2013 r. dynami-

ka cen wyniosła 5,6% r/r. Jednocześnie w I kw. br. liczba 

transakcji o wartości powyżej 40 tys. funtów wzrosła o 

8,8% (wobec 7,8% w kwartale poprzednim). 

Wykres 37. Produkcja budowlano-montażowa (%, r/r) 
oraz PMI dla budownictwa 

 
Źródło: Eurostat, Markit Economics 
 

Wskaźniki PMI dla budownictwa pozostają na pod-

wyższonym poziomie, mimo pogorszenia nastrojów 

w okresie od lutego 2014 r. W kwietniu br. wartość 

głównego indeksu PMI dla budownictwa wyniosła 61 

wobec rekordowego odczytu na poziomie 65 pkt ze 

stycznia br. Spadek ten wynikał z mniejszej dynamiki 

napływu nowych zamówień (mierzący je subkompo-

nent indeks obniżył się między styczniem a kwietniem 

o 4,5 pkt do poziomu 61 pkt.). Pozostałe składowe 

indeksu głównego, tj. indeks oczekiwań i zatrudnienia, 

pozostają w tendencji wzrostowej. 

Sytuacja na rynku kredytowym 

Liczba przyznawanych kredytów mieszkaniowym w 

I kw. 2014 r. nieznacznie spadła w porównaniu z 

kwartałem poprzednim. W ujęciu kw/kw spadek wy-

niósł 0,3%. Ocenę wyżej wymienionych danych utrud-

nia jednak fakt, że według przedstawicieli banków 

ankietowanych w Credit Conditions Survey Banku An-

glii, zarówno dostępność, jak i popyt na kredyty hipo-

teczne wzrosły w I kw. br. (choć w istotnie mniejszej 

skali niż w poprzednim kwartale).   

Wykres 38. Liczba transakcji na rynku nieruchomości 
(2006 r. = 100), zmiana indeksu cen nieruchomości (%, 
r/r) 

 
Źródło: ONS 
 

W ocenie Banku Anglii liczba kredytów hipotecz-

nych przyznawanych w kolejnych miesiącach 2014 r. 

pozostanie niższa niż oczekiwano w Raporcie o In-

flacji z lutego br. Prognoza ta uzasadniana jest niższą 

obserwowaną dynamiką nieruchomości przeznacza-

nych do sprzedaży oraz efektami rekomendacji wynika-

jących z dokonanego przez Financial Conduct Authority 

Przeglądu Rynku Nieruchomości. Rekomendacje te 

zwiększą obowiązki banków w zakresie oceny zdolności 

kredytowej klientów oraz wydłużą proces przyznawa-

nia kredytu. Jednocześnie Bank Anglii wyraża obawy 

związane ze wzrostem cen na rynku nieruchomości 

przy niedostatecznej podaży mieszkań, co może skut-

kować zastosowaniem narzędzi z zakresu polityki ma-

kroostrożnościowej. 

Przy niskiej dynamice dochodów rozporządzalnych 

wzrost konsumpcji gospodarstw domowych w części 

finansowany jest długiem. Roczne tempo wzrostu 

wartości kredytów konsumpcyjnych wyniosło 4,5% w 

lutym br., wobec 4% w grudniu ub. r. i średniej dla 

2013 r. równej 4,9%. W ocenie banków dostępność 
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kredytów w I kw. br. nieznacznie wzrosła i należy 

oczekiwać dalszej poprawy warunków kredytowania w 

II kw.  

Koniunktura w usługach 

Wskaźniki koniunktury sygnalizują utrzymanie się 

wzrostu aktywności w usługach, jednak przy jego 

prawdopodobnym spowolnieniu. Dynamika obrotów 

w sektorze usług w lutym 2014 r. okazała się ujemna  

(-0,5% 3m/3m). Jednak wskaźniki nastrojów gospodar-

czych sygnalizują ekspansję w sektorze. Indeks PMI dla 

sektora usług wzrósł do 59 pkt w kwietniu br. Od listo-

pada 2013 r. obniża się natomiast indeksu nowych 

zamówień (łączny spadek o 5,3 pkt). Podobnie od 

stycznia br. do kwietnia br. o 5 pkt spadł indeks zamó-

wień w trakcie realizacji. 

Sprzedaż detaliczna i koniunktura konsu-

mencka 

Dane z I kw. 2014 r. wskazują na nieznaczne przy-

spieszenie sprzedaży detalicznej. W marcu br. tempo 

wzrostu sprzedaży w ujęciu 3m/3m wyniosło 0,7% wo-

bec 0,4% w grudnia ub. r. (Wykres 39).  

Wykres 39. Sprzedaż detaliczna (%) i wskaźnik nastro-
jów konsumenckich w Wielkiej Brytanii 

 
Źródło: Komisja Europejska, Eurostat 
 

Trwa wzrost optymizmu konsumentów, głównie za 

sprawą poprawy warunków na rynku pracy. Wskaź-

nik nastrojów konsumenckich CCI wyniósł w kwietniu 

2014 r. 5,7, co stanowiło jego najwyższą wartość od 

kwietnia 1998 r. W porównaniu ze styczniem 2014 r. 

poprawie uległy oczekiwania konsumentów w każdym 

z badanych obszarów, przy czym najsilniej w zakresie 

oczekiwanej sytuacji na rynku pracy, a najsłabiej w 

zakresie oszczędności.  

Inflacja 

Dezinflacyjne tendencje w Wielkiej Brytanii są 

związane z kształtowaniem się cen surowców na 

rynkach światowych oraz aprecjacją funta. Inflacja 

w I kw. 2014 r. obniżyła się do 1,7% r/r w porównaniu z 

2% w 2013 r. Za spadek dynamiki cen niemal w całości 

opowiadały ceny z kategorii energia (Wykres 40),  

a przede wszystkim ceny benzyny oraz opłaty za ener-

gię cieplną i elektryczną. Niskie tempo wzrostu ww. 

cen było przede wszystkim efektem niskich cen surow-

ców na rynkach światowych i aprecjacji funta. Podob-

nie jak w miesiącach poprzednich niskiej dynamice cen 

sprzyja aprecjacja funta. Od kwietnia 2013 r. nominal-

ny efektywny kurs funta wzrósł o 7% (Wykres 42), przy 

czym tempo aprecjacji zwolniło w okresie od stycznia 

do kwietnia br. wynosząc 1,1% 3m/3m wobec 2,9% w 

grudniu ub. r. 

Wykres 40. Dekompozycja inflacji CPI (r/r, %) 

 
Źródło: Eurostat 
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Wykres 41. Dynamika cen producentów (PPI) w Wiel-

kiej Brytanii (%, r/r) 

 
Źródło: Eurostat 
 

Oczekiwania inflacyjne spadają wraz z inflacją bie-

żącą, jednak w ocenie Banku Anglii pozostają one 

zakotwiczone. Zgodnie z wynikami badań przedsta-

wionych w majowym Raporcie o Inflacji Banku Anglii, 

oczekiwania gospodarstw domowych dotyczące tempa 

wzrostu cen konsumpcyjnych w horyzoncie 1 roku 

obniżyły się w I kw. 2014 r. o ok. 0,5-0,7 pkt proc. w 

porównaniu z poprzednim kwartałem i obecnie miesz-

czą się w przedziale 2,2-2,8 %. Podobny trend widoczny 

jest w przypadku przedsiębiorstw. W IV kw. 2013 r. 50% 

ankietowanych przedstawicieli dużych firm oczekiwało 

wzrostu inflacji do poziomu powyżej 2,5% w horyzon-

cie 2 lat.22 W I kw. 2014 r. odsetek ten wyniósł 20%. 

Jednocześnie stabilne wydają się oczekiwania inflacyj-

ne implikowane przez wyceny instrumentów pochod-

nych na rynkach finansowych, wynosząc ok. 2,9% w 

horyzoncie roku. 

Presja inflacyjna na początkowych etapach procesu 

dystrybucji pozostaje niska, między innymi za 

sprawą spadających cen importu. Niska inflacja w 

krajach strefy euro w warunkach umacniania się kursu 

funta sterlinga (patrz dalej) przyczyniła się do spadku 

cen dóbr pośrednich o 6,5% r/r w marcu br. Dla porów-

nania, na koniec 2013 r. ich dynamika wyniosła -0,9%. 

Za sprawą powyższych czynników w marcu br. ceny 

                                                                                                             
22 Badanie Deloitte CFO Survey. 

producentów w przemyśle (z wyłączeniem branż o 

dużej zmienności cen, tj. spożywczej i przetwórstwa 

ropy naftowej) wzrosły o 1% r/r, a więc podobnie jak na 

koniec 2013 r. (Wykres 41). 

Wykres 42. Realny efektywny kurs walutowy GBP 
(deflowany CPI, indeks, styczeń 2005 =100) 

 
Źródło: Bank Anglii 
 

Umiarkowana pozostaje presja na ceny związana z 

kosztami pracy. Jednostkowe koszty pracy w IV kw. 

2013 r. wzrosły o 0,9% r/r, czemu towarzyszył wzrost 

produktywności pracy o 0,7% r/r i godzinowych wyna-

grodzeń o 1,7% r/r. Oczekuje się, że mimo stopniowo 

narastających napięć na rynku pracy (tj. spadku bezro-

bocia przy rosnącej liczbie zgłaszanych wakatów) dy-

namika wynagrodzeń będzie jedynie nieznacznie wy-

przedzać dynamikę produktywności. 

Prognozy 

Prognozy Banku Anglii i instytucji komercyjnych 

wskazują na przyspieszenie tempa wzrostu PKB w 

2014 r. w porównaniu z 2013 r. W majowej edycji 

Raportu o Inflacji Bank Anglii przewiduje dynamikę 

wzrostu PKB w 2014 r. równą 3,4%, co odpowiada po-

przedniej prognozie Banku z lutego (Wykres 43). W 

2015 r. PKB ma wzrosnąć o 2,9%, a więc o 0,2 pkt proc. 

więcej niż według prognoz z lutego. Uczestnicy rynku 

pozostają bardziej sceptyczni – mediana prognoz dy-

namiki PKB wyniosła 2,8% w 2014 r. i 2,4% w 2015 r. 
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Dla porównania, w lutym br. ich prognozy wynosiły 

odpowiednio 2,7% i 2,5%. 

Rosnącej aktywności gospodarczej w krótkim okre-

sie sprzyjać ma ekspansywna polityka pieniężna 

oraz poprawa nastrojów. Czynniki te w ocenie Banku 

Anglii pozwolą na utrzymanie tempa wzrostu wydat-

ków gospodarstw domowych wyższego od tempa wzro-

stu dochodów. W średnim okresie maleć będzie zna-

czenie spadku niepewności, natomiast oczekuje się 

przyspieszenia dynamiki produktywności, wynagro-

dzeń oraz nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw. 

Wzrost produktywności ograniczy przy tym tempo 

zanikania niewykorzystanych mocy produkcyjnych. 

Wykres 43. Zmiana prognoz Banku Anglii dla PKB 
Wielkiej Brytanii (%, r/r) 

 

Źródło: Bank Anglii 
 

Wśród czynników ryzyka dla wzrostu PKB w Wielkiej 

Brytanii wymienić można perspektywy wzrostu go-

spodarek rozwiniętych oraz rozczarowującą dynamikę 

produktywności i dochodów. Zagrożeniem dla tempa 

ożywienia w Wielkiej Brytanii byłoby przede wszystkim 

pogorszenie się perspektyw wzrostu strefy euro, np. wsku-

tek powrotu napięć związanych z kryzysem zadłużenio-

wym, oraz pogorszenie się sytuacji na światowych rynkach 

finansowych, np. w skutek zacieśnienia polityki pienięż-

nej. W przypadku sytuacji wewnętrznej Wielkiej Brytanii 

źródłem niepewności co do tempa wzrostu gospodarczego 

są przede wszystkim oczekiwania dotyczące przyszłej 

dynamiki produktywności i tego na ile znajdzie ona od-

zwierciedlenie w dochodach gospodarstw domowych. 

Niepewna pozostaje także perspektywa dalszego przy-

spieszenia inwestycji przedsiębiorstw. 

Według Banku Anglii inflacja utrzymywać się będzie 

nieznacznie poniżej celu inflacyjnego przynajmniej do 

II kw. 2017 r. Prognozy przedstawione w majowym Ra-

porcie o Inflacji nie odbiegały znacząco od prognoz z lute-

go br. W 2014 r. poziom cen wzrosnąć ma o 1,8%, podob-

nie jak w 2015 r. Jednocześnie napływ danych za kolejne 

miesiące 2014 r. ogranicza ryzyko, że inflacja przekroczy 

cel inflacyjny w krótkim okresie (Wykres 44). W dłuższej 

perspektywie Bank Anglii ocenia, że narastająca wraz z 

poprawą koniunktury presja inflacyjna zostanie ograni-

czona przez niższą od historycznej dynamikę cen regulo-

wanych oraz dalszą aprecjację funta. Instytucje komercyj-

ne oczekują inflacji równej 2% zarówno w 2014 r., jak i 

2015 r. W porównaniu z lutym prognozy te są niższe o 

odpowiednio 0,2 pkt proc. w 2014 r. i 0,1 pkt proc. w 

2015 r. 

Wykres 44. Prawdopodobieństwo inflacji na poziomie 
wyższym od celu inflacyjnego wg projekcji Banku An-
glii (%) 

 
Źródło: Bank Anglii 
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Tabela 7. Prognozy makroekonomiczne dla Wielkiej Brytanii 

 
2014 2015 2016 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 

realny PKB, % r/r 

MFW (kwi-14) 2,9 2,5 2,4 - - - - 

OECD (maj-14) 3,2 2,7 - - - - - 

KE (maj-14) 2,7 2,5 - - - - - 

Bloomberg (maj-14) 2,8 2,4 2,4 3,0 2,8 2,7 2,5 

CPI, % r/r 

MFW (kwi-14) 1,9 1,9 1,9 - - - - 

OECD (maj-14) 2,0 2,0 - - - - - 

KE (maj-14) 1,9 2,0 - - - - - 

Bloomberg (maj-14) 1,9 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0 2,0 
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Japonia 

� Ożywienie w gospodarce japońskiej stopniowo 

nabiera trwałego charakteru 

 

�  Wysoka dynamika PKB w I kw. br. pod wpły-

wem silnego wzrostu wydatków konsumpcyj-

nych (antycypacyjne zakupy przed podwyższe-

niem podatku konsumpcyjnego) oraz utrzymu-

jącej się  wysokiej dynamiki inwestycji 

 

�  Poprawa sytuacji na rynku pracy. Nadal jednak 

ostrożna polityka płacowa japońskich przedsię-

biorstw 

 

�  Oczekiwany spadek PKB w II kw. br., ze wzglę-

du na przewidywane ograniczenie konsumpcji. 

W kolejnych kwartałach oczekiwane kontynuo-

wanie umiarkowanej tendencji wzrostowej 

 

Bieżące i oczekiwane tendencje w gospodarce 

Na początku kwietnia br. nastąpiła pierwsza z zaplano-

wanych przez rząd premiera Shinzō Abe podwyżka 

podatku konsumpcyjnego (z 5% do 8%). Jej głównym 

celem ma być zmniejszenie rekordowego deficytu finan-

sów publicznych. Decyzja o podwyższeniu podatku 

(pierwsza od siedemnastu lat) została przyjęta z dużymi 

obawami.  Poprzednia podwyżka (z 1997 r.) wskazywana 

jest często, jako jedna z głównych przyczyn długotrwałej 

recesji.  

Wydaje się jednak, że obecnie gospodarka japońska 

lepiej poradzi sobie z wyższymi podatkami. Z jednej 

strony znajduje się ona w innej fazie cyklu, z drugiej 

rząd wprowadził cały wachlarz środków, które mają 

zminimalizować negatywny wpływ podwyżki  podatku 

na gospodarkę (zwłaszcza pakiet świadczeń dla gospo-

darstw domowych o niskich dochodach). Duże znacze-

nie dla wspierania wzrostu gospodarczego ma także 

realizowany przez Bank Japonii programu skupu akty-

wów na poziomie 60-70 bilionów JPN rocznie.  

Wykres 45. Wskaźnik koniunktury – Composite Index 
(rok 2010=100) 

 
Źródło: Indexes of Business Conditions; Economic and 
Social Research Institute 
 

Pierwsze bardzo fragmentaryczne dane dotyczące sprze-

daży w japońskich sklepach w kwietniu br. wskazują na 

materializowanie się negatywnego wpływu podwyższe-

nia podatku na sprzedaż detaliczną. Jednak skala spad-

ków jest mniejsza w porównaniu z obserwowanymi 

wzrostami w marcu br. Co prawda w  dalszym ciągu 

obniżało się zaufanie konsumentów (chociaż już w 

mniejszej skali niż na początku br.), ale w dużej mierze 

wynika to z silnych przyzwyczajeń Japończyków do 

deflacji.  

W II kw. br. oczekiwany jest wyraźny spadek popytu. 

Jednak począwszy od III kw. br. gospodarka japońska 

powinna ponownie wkroczyć na ścieżkę stopniowe-

go wzrostu gospodarczego. Właśnie wyniki PKB w III 

kw. br. mają być decydujące dla administracji premiera 

Abe w kwestii dalszego podwyższenia podatku kon-

sumpcyjnego (kolejna podwyżka zaplanowana jest na 

październik 2015 r.). 

Wzrost gospodarczy 

Według pierwszych szacunków wzrost gospodarczy w 

I kw. 2014 r. (który był jednocześnie ostatnim kwarta-

łem roku budżetowego 2013), okazał się znacznie 
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wyższy od oczekiwań. Zgodnie z wcześniejszymi prze-

widywaniami największy wpływ miał na to  wzrost wy-

datków gospodarstw domowych związany z realizacją 

zakupów last-minute przed podwyższeniem w kwietniu 

br. stawek podatku konsumpcyjnego. Dodatkowo istotny 

pozytywny  wpływ na kształtowanie się wysokiej dyna-

miki PKB miały także inwestycje przedsiębiorstw.  

Wykres 46. Dekompozycja kwartalnych zmian PKB (w 
% kw/kw; dane annualizowane wyrównane sezonowo)  

 
Źródło: Quarterly Estimates of GDP; Cabinet Office 
 

Dynamika wydatków gospodarstw domowych wzro-

sła do 8,6% kw/kw annual., a więc najsilniej od I kw. 

1997 r. Wówczas podobnie, jak obecnie, wzrost wydat-

ków związany był z podwyższeniem podatku konsump-

cyjnego. Obecnie najsilniej wzrósł popyt na dobra kon-

sumpcyjne trwałego użytku, podczas gdy popyt na dobra 

nietrwałe i usługi nie zmienił się zasadniczo w porówna-

niu z poprzednim kwartałem (inaczej niż w 1997 r.).  

W I kw. br. po raz czwarty z kolei nastąpił wzrost 

wydatków inwestycyjnych. Był to więc najdłuższy 

okres wzrostowej tendencji w inwestycjach od 1996 r. 

Prawdopodobnie przedsiębiorstwa w coraz większym 

stopniu przekonane są o trwałości wzrostu gospodarcze-

go. Przewidywany spadek popytu w II kw. br. nie wpły-

nął więc negatywnie na decyzje inwestycyjne. W dużej 

mierze wynikało to z działań  rządu zmierzających do 

poprawy warunków działalności gospodarczej, m.in. 

poprzez obniżenie stawek podatku CIT, jak i urucho-

mienie linii kredytowych dla przedsiębiorstw.  

Na wysokim poziomie utrzymała się także dynamika 

inwestycji mieszkaniowych, pomimo że w tej kategorii 

już wcześniej następowało wygasanie efektów antycypa-

cyjnych związanych z podwyższeniem podatku kon-

sumpcyjnego.  

Zmiany w pozostałych kategoriach oddziaływały w kie-

runku obniżania się dynamiki PKB. Po czterech kolej-

nych kwartałach silnego wzrostu, w I kw. br. nastąpi-

ło obniżenie się inwestycji publicznych. Jednocześnie 

silny wzrost popytu spowodował zmniejszenie się zapa-

sów oraz szybszy wzrost importu niż eksportu. Był to 

kolejny kwartał pogłębiania się deficytu w handlu, 

chociaż jego skala była mniejsza w porównaniu z II 

poł. ub.r. 

Rynek pracy  

Na początku 2014 r. następowała dalsza stopniowa 

poprawa na rynku pracy. Stopa bezrobocia obniżyła 

się w marcu br. do poziomu 3,6% (wobec 3,8% w IV kw. 

ub.r.), osiągając najniższy poziom od lipca 2007 r. Jedno-

cześnie nadal poprawiała się dostępność miejsc pracy 

oraz  obserwowane było przyspieszenie dynamiki za-

trudnienia, do czego w dużej mierze przyczyniła się 

poprawa sytuacji w sektorze przetwórstwa przemysło-

wego. 

Wykres 47. Stopa bezrobocia (w %; dane wyrównane 
sezonowo) i relacja ofert pracy do liczby osób poszuku-
jacych 

 
Źródło: dane MIAC i MHLW  
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Z drugiej strony, w dalszym ciągu utrzymują się 

negatywne tendencje w zakresie wynagrodzeń. 

Przedsiębiorcy utrzymują na niezmienionym poziomie 

płace wynikające z umów o pracę (co de facto powodu-

je spadek płac zasadniczych), natomiast bardziej skłon-

ni są do podwyższania zmiennych elementów wyna-

grodzenia (wypłat za nadgodziny oraz premii). Dane 

Ministry of Health, Labour and Welfare wskazują, że w 

marcu 2014 r. pracodawcy starali się częściowo zre-

kompensować wzrost kosztów utrzymania wypłacając 

pracownikom wyższe premie. W efekcie wynagrodze-

nia w japońskich przedsiębiorstwach wzrosły o 0,7% r/r, 

a więc najsilniej od maja 2011 r. Jednak płace zasadni-

cze obniżyły się w marcu br. o 0,3% r/r (spadkowa ten-

dencja utrzymuje się od początku 2009 r.). 

Koniunktura konsumencka 

W I kw. br., a w szczególności w marcu br. nastąpił 

silny wzrost wydatków konsumpcyjnych, którego 

skalę można porównać tylko do sytuacji obserwowanej 

w 1997 r. Na silny wzrost wydatków wskazuje m.in. 

Synthetic Consumption Index, który łączy zmiany w 

popycie (dochodach i wydatkach) ze zmianami w po-

daży (produkcji dóbr konsumpcyjnych). 

Wykres 48. Synthetic Consumption Index (rok 
2005=100; dane wyrównane sezonowo) 

 
Źródło: dane Cabinet Office 
 

Mimo zwiększających się wydatków konsumpcyjnych, 

od czerwca ub.r. obserwowana jest spadkowa ten-

dencja wskaźnika zaufania konsumentów. W kwiet-

niu br. obniżył się on do najniższego poziomu od 2011 

r. (wówczas jego obniżenie było następstwem katastro-

fy w Fukushimie). Wprowadzenie wyższych stawek 

podatku wpłynęło silnie na obniżenie subindeksu opi-

sującego zamiary kupna dóbr trwałego użytku. Konsu-

menci wskazują także na pogarszającą się  sytuację 

finansową gospodarstw domowych, do czego dodatko-

wo przyczyniły się niedawne wzrosty  cen energii oraz 

żywności. Stosunkowo najkorzystniej oceniana jest 

sytuacja na rynku pracy, na co złożyła się poprawa 

sytuacji w sektorze przedsiębiorstw. 

Produkcja przemysłowa 

W I kw. 2014 r. kontynuowana była wzrostowa ten-

dencja w produkcji przemysłowej. Według szacun-

ków Ministry of Economy, Trade and Industry na począt-

ku br. produkcja przemysłowa wzrosła o 8,2% (wobec 

5,8% w IV kw. ub.r.). W dużym stopniu przyczynił się 

do tego rosnący popyt na dobra inwestycyjne oraz 

odbudowa zapasów dóbr konsumpcyjnych, w tym 

przede wszystkim dóbr trwałego użytku po silnym 

wzroście sprzedaży, jaki nastąpił w I kw. br. Ponadto 

wzrost aktywności w sektorze przetwórstwa przemy-

słowego, a także przyspieszenie dynamiki eksportu, 

wpłynęły na zwiększenie produkcji dóbr pośrednich.  

Wykres 49. Produkcja przemysłowa i zapasy producen-
tów (rok 2010 = 100; dane wyrównane sezonowo) 

 
Źródło: Indices of Industrial Production; Ministry of 
Economy, Trade and Industry 
 

Jednocześnie czwarty kolejny kwartał obserwowane 

było zmniejszanie się poziomu zapasów producentów. 

W I kw. br. najsilniej obniżyły się zapasy dóbr kon-
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sumpcyjnych trwałego użytku. Spadek zapasów odno-

towano także w pozostałych kategoriach produktów.  

Koniunktura przedsiębiorstw (TANKAN) 

Badania koniunktury przedsiębiorstw prowadzone 

przez Bank Japonii wskazują, że w I kw. 2014 r. kon-

tynuowana była poprawa bieżących warunków 

działalności japońskich firm. Publikowany na po-

czątku kwietnia br. ogólny zagregowany indeks Tan-

kan23 wzrósł do 12 pkt proc. (wobec 8 pkt proc. w grud-

niu ub.r.) osiągając najwyższy poziom od 1991 r. Ko-

niunktura poprawiała się we wszystkich katego-

riach przedsiębiorstw co wskazuje, że Abenomics 

ma korzystny wpływ na całą gospodarkę.  

Wykres 50. Indeks bieżącej koniunktury przedsię-
biorstw w przemyśle przetwórczym (w pkt proc.) 

 
Źródło: Tankan; Bank of Japan 
 

Obawy dotyczące wpływu wyższych stawek podatku 

konsumpcyjnego znalazły odzwierciedlenie w wyraź-

nym obniżeniu ocen przewidywanej sytuacji. Najwięk-

sze obawy wyrażały małe firmy zarówno z sektora 

przetwórstwa przemysłowego, jak i usług.  

                                                                                                             
23 Badania Tankan (Short-Term Economic Survey of Enterprises 
in Japan) prowadzone przez Bank Japonii, obejmują ponad 10 
tys. dużych, małych i średnich przedsiębiorstw zarówno z sekto-
ra przemysłowego, jak i usług. Główne wyniki badań publikowa-
ne są w formie tzw. diffusion index, wyrażających różnicę mię-
dzy udziałem pozytywnych i negatywnych odpowiedzi (w pkt. 
proc.). Poziom indeksu powyżej zera (przewaga pozytywnych 
odpowiedzi) wskazuje na poprawę nastrojów w biznesie.  

Według szacunków przedsiębiorstw w roku budżeto-

wym 2013 nastąpił wzrost zysków o 20,9% r/r (a wiec 

był nieco wyższy niż oczekiwano w grudniu ub.r.). 

Największy wzrost zysków nastąpił w dużych przedsię-

biorstwach przemysłu przetwórczego. Natomiast w 

roku budżetowym 2014 przedsiębiorstwa oczekują 

obniżenia się zysków o 2,2% r/r. W związku z tym 

przewidywane jest także obniżenie się inwestycji o 

4,2% (po wzroście o 5,2% w rb 2013).  

Wykres 51. Indeks bieżącej koniunktury przedsię-
biorstw poza sektorem przemysłowym (w pkt proc.) 

 
Źródło: Tankan; Bank of Japan 
 

Przedsiębiorstwa sygnalizują w coraz większym 

stopniu potrzebę wzrostu zatrudnienia. Wzrost po-

pytu na pracę deklarują przede wszystkim firmy spoza 

przetwórstwa przemysłowego, zwłaszcza w grupie 

najmniejszych przedsiębiorstw. 

Inflacja 

W marcu br. wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen 

świeżej żywności kształtował się na poziomie 1,3%, a 

więc pozostawał na stabilnym poziomie od grudnia 

2013 r. Jednocześnie był to kolejny dziesiąty miesiąc 

kiedy roczna dynamika cen towarów i usług konsump-

cyjnych kształtowała się na poziomie powyżej zera (jest 

to najdłuższy okres inflacji od 2008 r.).  

Od początku br. obniża się wpływ deprecjacji jena na 

dynamikę cen importu. Od maja 2013 r. do stycznia 

2014 r. ceny importu rosły w tempie dwucyfrowym W 

marcu br. ceny importu wzrosły w ujęciu rocznym o 
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4,4%, a więc najmniej od grudnia 2012 r., a w kwietniu 

br. skala ich wzrostu obniżyła się do 2,6%. Wolniejszy 

wzrost cen importu znalazł odzwierciedlenie przede 

wszystkim w obniżeniu dynamiki cen energii.  

Opublikowane dane o inflacji w okręgu tokijskim 

wskazują na wpływ wzrostu podatku konsumpcyjnego 

na ceny. W przypadku inflacji po wyłączeniu cen żyw-

ności nastąpił wzrost cen z 1% do 2,7% w kwietniu (to 

najwyższy poziom inflacji od 1992 r.), a cen po wyłą-

czeniu świeżej żywności i energii z 0,4% do 2,0%. 

Wykres 52. Zmiany wskaźników cen towarów i usług 
konsumpcyjnych  

 
Źródło: 2010-Base Consumer Price Index, Ministry of 
Internal Affairs and Communications 
 

Wykres 53. Oczekiwania inflacyjne gospodarstw do-
mowych  

 
Źródło: Consumer Confidence Survey; Cabinet Office 
 

Już po wprowadzeniu wyższych stawek podatku 

konsumpcyjnego, nastąpiło obniżenie się oczeki-

wań inflacyjnych. Według przeprowadzonego w 

kwietniu br. badania konsumentów niespełna 70% 

gospodarstw domowych oczekiwało w ciągu najbliż-

szych 12 miesięcy wzrostu cen o co najmniej 2%, tj. 

najmniej od września ub.r. Jednocześnie wzrosła liczba 

badanych, którzy oczekują, że ceny się nie zmienią lub 

wzrosną tylko umiarkowanie.  

Prognozy 

W II kw. 2014 r. oczekiwane jest silne obniżenie się 

PKB. Według badania Monthly Survey of Professional 

Forecasters in Japan – ESP Forecast w II kw. br. PKB 

zmniejszy się o 3,8% kw/kw annual. Złoży się na to 

przede wszystkim przewidywany silny spadek popytu 

krajowego, jaki nastąpi w wyniku zmniejszenia się 

wydatków konsumpcyjnych. Wpływ obniżenia się po-

pytu na spadek PKB powinien nieco złagodzić wzrost 

eksportu netto (spowodowany głównie zmniejszeniem 

się importu).  

Oczekuje się, że od III kw. 2014 r. gospodarka japoń-

ska powinna wrócić na ścieżkę wzrostu gospodar-

czego. Sprzyjać temu powinny: program ulg podatko-

wych dla przedsiębiorstw, inwestycje publiczne, wspar-

cie konsumpcji gospodarstw domowych oraz spodzie-

wane ożywieniu w eksporcie, ze względu na oczekiwa-

ną poprawę popytu w gospodarce amerykańskiej. 

Absorpcja szoku związanego z podwyżką podatku 

prawdopodobnie będzie w największym stopniu zależa-

ła od dynamiki płac. Nie jest bowiem możliwa w krót-

kim czasie zmiana przyzwyczajeń japońskich konsu-

mentów do ograniczenia skłonności do oszczędzania. 

Wzrostowi płac może sprzyjać coraz bardziej napięta 

sytuacja na rynku pracy (oczekuje się, że stopa bezro-

bocia osiągnęła w I kw. br. poziom minimalny). W 

ostatnich miesiącach wzrosły oczekiwania na wzrost 

wynagrodzeń. Ankieta ESP Forecast z maja br. wskazu-

je, że analitycy oczekują wzrostu wynagrodzeń w roku 

budżetowym 2014 o 0,4% r/r (po spadku o 0,5% w rb 

2013).  
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Wykres 54. Prognoza wzrostu gospodarczego (w % 
kw/kw; dane annualizowane wyrównane sezonowo) 

 
Źródło: ESP forecast 
 

W maju br. oczekiwano, że w roku budżetowym 

2014 inflacja CPI wyniesie 3,0%, na tak duży wzrost 

złoży się przede wszystkim podwyżka podatku kon-

sumpcyjnego (inflacja po wyłączeniu efektów związa-

nych z podwyżką podatku osiągnie poziom 1,0%). W 

roku budżetowym 2015 wpływ wzrostu stawek podat-

kowych na inflacje będzie się zmniejszał, w efekcie 

inflacja ukształtuje się wówczas na średnim poziomie 

1,7%.  

Wykres 55. Prognoza inflacji z wyłączeniem cen świe-
żej żywności (w % r/r) 

 
Źródło: ESP forecast 
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Tabela 8 Prognozy makroekonomiczne dla Japonii 

 

2013 2014 2015 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 

realny PKB, % r/r 

MFW (kwi-14) 1,5 1,4 1,0   1,2  

OECD (maj-14) 1,5 1,2 1,2   1,0  

KE (maj-14) 1,5 1,5 1,3 0,9 1,0 1,3 0,5 

Bloomberg (maj-14)  1,4 1,3     

CPI, %, r/r 

MFW (kwi-14) 0,4 2,8 1,7     

OECD (maj-14) 0,4 2,6    2,6  

KE (maj-14) 0,4 2,5 1,6 3,1 2,8 2,6 2,8 

Bloomberg (maj-14)  2,6 1,7 3,2 2,9 2,8 3,0 
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Chiny 

Chiny 

� I kw. br. kolejnym kwartałem stopniowego obni-

żania się dynamiki PKB 

 

� Osłabienie popytu inwestycyjnego głównie w sek-

torze nieruchomości 

 

� Utrzymuje się słaba koniunktura w biznesie i po-

pycie konsumpcyjnym 

 

� Ożywienie w gospodarkach rozwiniętych wspiera 

chiński eksport 

 

� Spadek inflacji cen konsumenta oraz kontynuacja 

deflacji cen producenta  

 

� Lekkie obniżenie prognoz dynamiki PKB w 2014 r. 

Bieżące i oczekiwane tendencje w gospodarce 

W I kw. br. wzrost gospodarczy w Chinach lekko 

zwolnił. Niższa dynamika PKB w ujęciu r/r w tym 

okresie wynikała z osłabienia tempa wzrostu inwesty-

cji, przede wszystkim w sektorze nieruchomości. Spo-

życie prywatne również uległo osłabieniu w ostatnich 

miesiącach, natomiast eksport, po słabych danych za 

luty-marzec br., w kwietniu nieco się umocnił (głównie 

w kierunku krajów rozwiniętych). W ostatnim okresie 

stopniowo obniżała się dynamika kredytu w chińskiej 

gospodarce, jednak utrzymując się na dość wysokim 

poziomie. Stopniowe słabnięcie dynamiki PKB w ostat-

nich kwartałach nie skłoniło chińskich władz do szero-

ko zakrojonych działań stymulujących wzrost gospo-

darczy. Dotychczas działania te były dość ograniczone i 

sprowadzały się do selektywnego wspierania pewnych 

obszarów gospodarki, w postaci, np. zwiększenia wy-

datków inwestycyjnych na kolei czy w budownictwie 

socjalnym.   

Dokonana niedawno zmiana nastawienia w chiń-

skiej polityce gospodarczej, polegająca na przejściu 

ze stabilizowania dynamiki PKB na stopniowe 

wprowadzanie reform strukturalnych skłania do 

wniosku, że w bieżącym roku można spodziewać się 

nieznacznego obniżenia dynamiki PKB w porówna-

niu z rokiem ubiegłym.  Warto jednocześnie odnoto-

wać, że choć  oficjalnym celem władz jest w br. wzrost 

gospodarczy na poziomie „ok. 7,5%”, władze te zdają 

się kłaść większy nacisk na utrzymanie stabilnego 

wzrostu zatrudnienia. W bieżącym roku otoczenie 

zewnętrzne, w tym zwłaszcza kontynuowane ożywie-

nie w gospodarkach rozwiniętych, powinno wspierać 

chiński wzrost gospodarczy, natomiast ryzyka dla wzro-

stu PKB tkwią raczej wewnątrz gospodarki Chin. Naj-

większym ryzykiem w najbliższym czasie będzie dalsze, 

silne spowolnienie inwestycji w sektorze nieruchomo-

ści i ewentualne nasilenie się problemów w tzw. równo-

ległym systemie bankowym (shadow banking), który 

uległ gwałtownemu rozrostowi w ostatnich latach. 

Bankructwa podmiotów działających w tym sektorze 

mogłyby poważnie zagrozić stabilności finansowej Chin 

i istotnie obniżyć dynamikę PKB, co nie pozostałoby 

bez wpływu na gospodarkę globalną. Wśród istotnych 

reform dokonanych w ostatnim okresie należy wymie-

nić  poszerzenie w marcu br. dziennego pasma wahań 

juana względem dolara amerykańskiego z +/-1% do +/- 

2%. Ponadto prezes chińskiego banku centralnego 

zapowiedział pełną liberalizację stóp procentowych do 

2016 r., a także wprowadzenie systemu gwarantowa-

nych depozytów bankowych jeszcze w 2014 r.  

Wzrost gospodarczy 

W I kw. br. dynamika PKB spowolniła (por. Wykres 

56), kształtując się na poziomie 7,4% r/r (wobec 7,7% 

r/r w IV kw. ub. r.). W ujęciu kw/kw dynamika PKB 

spowolniła do 1,4%, z 1,7% w IV kw. ub. r. i 2,3% w III 

kw. ub. r. Spowolnienie wzrostu gospodarczego od-

zwierciedlało spadek dynamiki inwestycji (w okresie 

styczeń-marzec br. wyniosła ona 17,6% r/r, wobec 19,6% 

r/r w okresie styczeń-grudzień ub. r.). Osłabieniu uległy 

głównie inwestycje w sektorze nieruchomości, a także 

w sektorze przetwórczym. Jednocześnie umocniły się  

inwestycje infrastrukturalne, w związku z uruchomie-

niem przez chińskie władze wydatków na rozbudowę 
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infrastruktury transportowej (zwłaszcza kolei), a także 

związanej z zapewnieniem dostaw wody i ochroną 

środowiska. W kwietniu br. dynamika inwestycji ogó-

łem ponownie osłabiła się (w okresie styczeń-kwiecień 

br. wyniosła 17,3% r/r).  

Od początku br. można zaobserwować wyraźne 

pogorszenie koniunktury na rynku nieruchomości, 

odzwierciedlone w spadku dynamiki rozpoczyna-

nych nowych budów mieszkań oraz liczby sprzeda-

nych mieszkań na rynku pierwotnym. Wśród czynni-

ków odpowiedzialnych za to osłabienie można wymie-

nić wzrost zapasów niesprzedanych mieszkań oraz 

pogorszenie warunków kredytowania deweloperów. 

Jednocześnie część analityków rynkowych zwraca uwa-

gę, że w ostatnich latach istotnie wzrosła nadpodaż 

mieszkań (zwłaszcza w średnich i mniejszych miastach) 

w stosunku do popytu fundamentalnego. Może to 

oznaczać, że obserwowane obecnie osłabienie rynku 

nieruchomości będzie głębsze i trwalsze niż typowa 

cykliczna korekta.  

Wykres 56. Roczna dynamika (%) inwestycji, eksportu, 
importu i PKB w Chinach w latach 2010-2014 

 
Źródło: Reuters Ecowin. 
 

Dynamika eksportu w ujęciu r/r wyraźnie spowolni-

ła w I kw. br. Przeciętna miesięczna dynamika ekspor-

tu w ujęciu r/r wyniosła w tym okresie  

-4,7% wobec +7,5% w IV kw. ub. r. Należy jednak zwró-

cić uwagę, że dane dot. rocznej dynamiki eksportu 

mogą być zaburzone wskutek nasilenia się w I kw. ub. 

r. zjawiska zawyżania faktur eksportowych przez chiń-

skich przedsiębiorców celem zamaskowania napływu 

kapitału do Chin. W kwietniu br. ukazały się nieco 

lepsze dane o eksporcie, zgodnie z którymi jego dyna-

mika przyspieszyła do 0,9% r/r. Lepsze kwietniowe 

wyniki chińskiego eksportu związane były przede 

wszystkim z ożywieniem popytu w krajach rozwinię-

tych, zwłaszcza w UE i Stanach Zjednoczonych, które, 

wraz z niedawnym osłabieniem juana, powinno wspie-

rać eksport z Chin również w nadchodzących kwarta-

łach. Jednocześnie w kierunku osłabienia dynamiki 

chińskiego eksportu może oddziaływać dość słaby po-

pyt z gospodarek wschodzących. 

Dynamika importu również uległa osłabieniu w  I 

kw. br. W okresie styczeń-marzec br. przeciętna mie-

sięczna dynamika r/r wyniosła 3,0% wobec 7,1% w IV 

kw. ub. r. W kwietniu br. dynamika importu ukształto-

wała się na poziomie 0,9% r/r.  

Koniunktura bieżąca 

W styczniu-kwietniu br. dynamika produkcji prze-

mysłowej w Chinach uległa obniżeniu. W kwietniu 

br. wyniosła ona 8,7% r/r  wobec 9,7% w grudniu ub. r. 

(por. Wykres 57). Obniżenie się dynamiki produkcji 

przemysłowej związane było przede wszystkim ze 

spadkiem dynamiki produkcji przedsiębiorstw użytecz-

ności publicznej oraz produkcji w sektorze wydobyw-

czym, a w mniejszym stopniu, ze spowolnienia wzrostu 

produkcji w przetwórstwie przemysłowym.  

Nastroje w przemyśle przetwórczym od początku br. 

pozostają negatywne. W okresie styczeń-kwiecień br. 

wskaźnik PMI (HSBC Markit) kształtował się poniżej 

progu 50 punktów. W kwietniu br. wskaźnik ten wy-

niósł 48,1 punktu wobec 48,0 punktu w marcu br. W 

kwietniu br. trzeci miesiąc z rzędu ankietowani przed-

siębiorcy sygnalizowali spadek produkcji, który wiązali 

z mniejszą liczbą nowych zamówień krajowych, a w 

mniejszym stopniu również eksportowych.  
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Wykres 57. Roczna dynamika produkcji przemysłowej 
w Chinach w latach 2010-2014 

 
Źródło: Reuters Ecowin 

Wykres 58. Roczna dynamika sprzedaży detalicznej w 
Chinach w latach 2010-2014 

 
Źródło: Reuters Ecowin 
 
Wśród przedsiębiorców działających w sektorze 

usług utrzymują się nieco lepsze nastroje niż w 

przypadku sektora przetwórczego, choć w kwietniu 

br. uległy one lekkiemu pogorszeniu. Odpowiedni 

wskaźnik PMI (HSBC Markit) obniżył się do 51,4 punk-

tu z poziomu 51,9 w marcu  br. Wskaźnik ten pozostaje 

wyraźnie poniżej długookresowego trendu.  

 

W pierwszych miesiącach br. osłabiło się spożycie 

chińskich gospodarstw domowych. Podczas gdy w 

grudniu ub. r. dynamika sprzedaży detalicznej wyniosła 

13,6% r/r, w kwietniu br. kształtowała się na poziomie 

11,9% r/r. Najsilniejszy wzrost sprzedaży odnotowano 

w przypadku urządzeń komunikacyjnych (29% r/r), 

materiałów budowlanych (17% r/r) oraz mebli (16% 

r/r). 

Inflacja 

W ostatnim okresie nastąpił spadek inflacji (Wykres 

59). W kwietniu br. wskaźnik inflacji obniżył się do 

poziomu 1,8% (najniższy odczyt od listopada 2012 r.) 

wobec poziomu 2,3% przeciętnie w I kw. br.  

Spadek ten wynikał głównie z niższych cen żywności. 

Roczna dynamika cen żywności spowolniła w kwietniu 

br. do 2,3%, z 3,5%% przeciętnie w I kw. br., kształtując 

się tym samym na poziomie najniższym od październi-

ka 2012 r. Jednocześnie wskaźnik inflacji po wyłączeniu 

cen żywności był dość stabilny w ostatnich miesiącach i 

w lutym-kwietniu br. oscylował wokół 1,5%-1,6% r/r. W 

związku z powyższym, presja cenowa w gospodarce 

chińskiej pozostaje pod kontrolą, a inflacja znajduje się 

wyraźnie poniżej ogłoszonego tegorocznego celu chiń-

skich władz(3,5%). 

Niepokojącą tendencją jest trwająca od dłuższego 

czasu deflacja cen producenta. Ceny te obniżają się w 

ujęciu r/r od ponad dwóch lat (por. Wykres 60). Utrzy-

mywanie się od dłuższego czasu wskaźnika PPI poniżej 

zera może świadczyć o słabnięciu popytu krajowego 

oraz o strukturalnych problemach w chińskiej gospo-

darce w postaci nadmiernych zdolności produkcyjnych 

w niektórych gałęziach przemysłu. Może również wy-

nikać z przewartościowania chińskiej waluty. Nieza-

leżnie od przyczyn tego zjawiska, przedłużająca się 

deflacja PPI ma niekorzystny wpływ na zyski przedsię-

biorstw, realne oprocentowanie kredytów korporacyj-

nych oraz skłonność do inwestycji. W związku z powyż-

szym zmniejsza prawdopodobieństwo ożywienia w 

sektorze przetwórczym w bieżącym roku. 
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Wykres 59. Roczna dynamika wskaźnika CPI i jego 
wybranych składowych w latach 2010-2014 

 
Źródło: dane Reuters Ecowin 
 
Wykres 60. Roczna dynamika wskaźnika PPI w latach 
2007-2014  

 
Źródło: dane Reuters Ecowin 
 

Prognozy 

Prognozy z maja br. dotyczące wzrostu gospodar-

czego Chin w 2014 roku uległy lekkiemu obniżeniu 

w porównaniu z prognozami z lutego br. W maju br. 

analitycy rynkowi (ankieta Bloomberg) oczekiwali 

wzrostu gospodarczego w  br. na poziomie 7,3% (pod-

czas gdy w lutym br. oczekiwali dynamiki PKB w tym 

roku na poziomie 7,5%). Obniżeniu uległy również 

prognozy inflacji: w maju br. analitycy oczekiwali, że 

inflacja w br. wyniesie odpowiednio 2,5% (wobec luto-

wych oczekiwań na poziomie 3,0%). 

Obecnie oczekuje się, że lekkie spowolnienie wzrostu 

PKB w 2014 r. będzie wynikiem dokonanej zmiany 

nastawienia w chińskiej polityce gospodarczej. W 2013 

r. polityka ta była skoncentrowana na stabilizowaniu 

dynamiki PKB, natomiast zgodnie z zapowiedziami 

rządu chińskiego w bieżącym roku i kolejnych latach 

priorytet będą miały reformy strukturalne, dzięki któ-

rym wzrost gospodarczy powinien być bardziej zrów-

noważony, choć sama jego dynamika może być niższa 

od tej z ostatnich lat. W szczególności, należy oczeki-

wać zwiększenia kontroli wydatków publicznych, w 

tym zwłaszcza dokonywanych na szczeblu samorządo-

wym poprzez wzrost zadłużenia, a także dalszych dzia-

łań mających na celu ograniczenie rozrostu tzw. rów-

noległego systemu bankowego. Należy spodziewać się, 

że władze Chin będą starały się w pierwszej kolejności 

wprowadzać te reformy, które nie wpłyną znacząco 

negatywnie na dynamikę PKB w krótkim okresie (np. 

ułatwienia w zakładaniu firm, deregulacja rynku kapi-

tałowego, wsparcie rozwoju sektora usług). Jednocze-

śnie niedawno podjęto dalsze kroki w kierunku libera-

lizacji finansowej: w marcu br. poszerzono dzienne 

pasmo wahań juana względem dolara amerykańskiego 

z +/-1% do +/- 2%, a także zapowiedziano pełną liberali-

zację stóp procentowych do 2016 r. oraz wprowadzenie 

systemu gwarantowanych depozytów bankowych jesz-

cze w 2014 r. Warto też odnotować, że choć  oficjalnym 

celem władz jest w br. wzrost gospodarczy na poziomie 

„ok. 7,5%”, władze te zdają się kłaść większy nacisk na 

utrzymanie stabilnego wzrostu zatrudnienia. Biorąc 

pod uwagę stabilną dynamikę zatrudnienia i wynagro-

dzeń, niską inflację, a także zwiększone wydatki socjal-

ne na emerytury i służbę zdrowia, można oczekiwać, że 

spożycie prywatne nie osłabi się istotnie w najbliższych 

kwartałach. W bieżącym roku również otoczenie ze-

wnętrzne, w tym zwłaszcza kontynuowane ożywienie 

w gospodarkach rozwiniętych, powinno wspierać chiń-

ski wzrost gospodarczy. Ryzyka dla wzrostu PKB 

tkwią raczej wewnątrz gospodarki Chin, a najwięk-

szym z nich będzie w najbliższym czasie możliwe 

dalsze, silne spowolnienie inwestycji w sektorze 
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nieruchomości i ewentualne nasilenie się proble-

mów w tzw. równoległym systemie bankowym 

(shadow banking), który uległ gwałtownemu rozrostowi 

w ostatnich latach. Bankructwa podmiotów działają-

cych w tym sektorze mogłoby poważnie zagrozić sta-

bilności finansowej Chin i istotnie obniżyć dynamikę 

PKB, co nie pozostałoby bez wpływu na gospodarkę 

globalną.   
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Tabela 9. Prognozy makroekonomiczne dla Chin 

 
2013 2014 2015 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 

realny PKB, % r/r 

MFW (kwi-14) 7,7* 7,5 7,3 - - - - 

OECD (maj-14) 7,7* 7,4 7,3 - - - - 

Bloomberg (maj-14) 7,7* 7,5 7,2 7,4 7,3 7,3 7,3 

CPI, % r/r 

MFW (kwi-14) 2,6* 3,0 3,0 - - - - 

OECD (maj-14) 2,6* 2,4 3,0 - - - - 

Bloomberg (maj-14) 2,6* 2,5 3,0 2,3 2,5 2,7 3,0 

* dane rzeczywiste  
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Chiny – światowe centrum offshoringu 

Chiny są nie tylko największym na świecie eksporterem towarów, ale – jak wskazują międzynarodowe 
statystyki handlu zagranicznego – także drugim największym po Stanach Zjednoczonych importerem. Od 
początku poprzedniej dekady ich udział w światowym imporcie szybko się powiększa. Według danych Świato-
wej Organizacji Handlu (WTO) w 2013 r. udział Chin w światowym imporcie towarów przekroczył 10% (w 2000 
r. na Chiny przypadało 3% światowego importu). 

W latach 2000-2013 wartość chińskiego importu wyrażona w dolarach amerykańskich (USD) wzrosła przeszło 
ośmiokrotnie. Dynamiczny wzrost importu (najwyższe tempo wzrostu importu wśród największych gospodarek 
świata) towarzyszył rosnącemu w podobnej skali eksportowi. Znaczną współzależność między szybkim wzro-
stem importu i eksportu w Chinach  wyjaśniają w dużym stopniu dane OECD/WTO o wartości dodanej w han-
dlu międzynarodowym (Trade in Value Added – TiVA). Według danych TiVA około 1/3 wartości chińskiego 
eksportu stanowi zagraniczna wartość dodana (ZWD)24. Jednocześnie dobra i usługi pośrednie przezna-
czone do produkcji eksportowej stanowią prawie 40% importu Chin. Udział ZWD w chińskim eksporcie 
oraz importu związanego z potrzebami sektora eksportowego w imporcie ogółem jest w Chinach znacznie 
większy niż w pozostałych największych gospodarkach świata.  

 
Wykres 61 Dynamika chińskiego eksportu i importu 
towarów w latach 2000-2013 (w cenach bieżących w 
USD; rok 2000 = 1) 

Wykres 62 Udział Chin w światowym imporcie towa-
rów (% światowego importu) 

  
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych 
WTO 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych 
WTO 

Wysoka dynamika chińskiego eksportu obserwowana od początku poprzedniej dekady, jak i jego rosnąca im-
portochłonność wynika z faktu, że Chiny po przystąpieniu do WTO (koniec 2001 r.) budowały swoją pozycję 
w gospodarce globalnej jako światowe centrum offshoringu. Korporacje międzynarodowe dążąc do 
wzrostu konkurencyjności i obniżenia kosztów produkcji skoncentrowały w Chinach znaczącą część pro-
cesów produkcyjnych. W efekcie (wg danych TiVA) w 2009 r. Chiny były największym „pośrednikiem” w han-
dlu wartością dodaną, obejmując prawie 13% światowego importu ZWD wykorzystywanej w eksporcie25. W 
przypadku najbardziej zinternacjonalizowanych branż znaczenie Chin jako ogniwa w światowych łańcuchach 
wartości dodanej jest większe. Dane TiVA wskazują, że szczególnie dużą rolę przedsiębiorstwa chińskie (albo 
raczej filie międzynarodowych korporacji w Chinach) odgrywają w produkcji odzieży i tekstyliów (28% świato-
wego importu ZWD przeznaczonej na eksport) oraz elektroniki (27%). 

                                                                                                                                                                                                                                
24 Udział zagranicznej wartości dodanej w chińskim eksporcie, który w latach 1995 i 2000 pozostawał zdecydowanie poniżej 

średniego poziomu w gospodarce światowej, podwoił się między 2000 r. a 2005 r. 
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Wykres 63 Import zagranicznej wartości dodanej 
(ZWD) w Chinach wg kierunków wykorzystania (mld 
USD) 

Wykres 64 Udział zagranicznej wartości dodanej w 
popycie krajowym i eksporcie Chin (w %) 

  
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych 
OECD/WTO (TiVA Database) 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych 
OECD/WTO (TiVA Database) 

 

Internacjonalizacja chińskiej gospodarki dotyczy jednak przede wszystkim sektora eksportowego. Nato-
miast udział zagranicznej wartości dodanej w popycie krajowym pozostał w Chinach na relatywnie ni-
skim poziomie. Wynika to z faktu, że na potrzeby popytu finalnego wykorzystywane jest niespełna 60% impor-
tu chińskiego, tj. znacznie mniej niż w pozostałych krajach będących największymi importerami26. Według 
danych TiVA udział ZWD w popycie krajowym wyniósł pod koniec poprzedniej dekady zaledwie 12% (a więc 
nawet obniżył się w porównaniu z rokiem 2000) co oznacza, że Chiny pozostawały jedną z najbardziej za-
mkniętych gospodarek27. Mierzony w ten sposób udział popytu krajowego Chin w globalnym popycie na za-
graniczną wartość dodaną w 2009 r. wyniósł 6,1%28. Tak więc realny (tzn. powodowany czynnikami o charakte-
rze autonomicznym) wpływ chińskiej  gospodarki na koniunkturę światową jest mniejszy niż wskazywał-
by na to udział w światowym PKB czy w światowym imporcie. Wysoki udział ZWD w chińskim eksporcie i 
związany z tym duży import ZWD przeznaczonej na eksport powodują, że import Chin w dużym stopniu 
zależny jest od koniunktury globalnej, w tym przede wszystkim w krajach rozwiniętych, które są najważ-
niejszym kierunkiem chińskiego eksportu (USA i strefa euro). Udział Chin w globalnym popycie na ZWD stop-
niowo się zwiększa (w 2000 r. kształtował się on na poziomie 3,6%), ale proces ten następuje wolniej niż wskazu-
ją na to mierniki opierające się na imporcie brutto. 
 
Wysoka dynamika importu Chin była więc związana w dużej mierze ze wzrostem znaczenia chińskiego 
sektora eksportowego. W latach 2000-2008 import ZWD na potrzeby sektora eksportowego zwiększył się 
dziesięciokrotnie, podczas gdy import przeznaczony na rynek chiński wzrósł w tym czasie trzykrotnie (a 
więc nawet nieco wolniej niż rósł popyt finalny). Kryzys w 2009 r. spowodował spadek importu zarówno zwią-
zanego z popytem krajowym, jak i eksportem. Reakcja na kryzys w 2009 r. była jednak zdecydowanie silniejsza 

                                                                                                                                                                                                                                
25 Internacjonalizacja chińskiego eksportu nastąpiła w wyniku przystąpienia Chin do Światowej Organizacji Handlu. W 1995 r. na 

Chiny przypadało 1,5% światowego handlu zagraniczną wartością dodaną, a w 2005 r. udział ten przekroczył 10%. 
26 Dla porównania w USA 86% importu związane było z popytem krajowym, w Japonii 83%, we Francji 76%, a w Niemczech 65%.  
27 Jest to ogólnie wspólna cecha dużych gospodarek rozwijających się, co wynika z realizowanej przez te kraje polityki ekono-

micznej, która z jednej strony promuje napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w przetwórstwie przemysłowym, a z 
drugiej przyczynia się do ograniczania importu dóbr gotowych. 

28 Udział popytu w Chinach w 2009 r. był zatem przeszło dwukrotnie mniejszy niż popytu Stanów Zjednoczonych (15,7%) i nieco 
mniejszy niż Niemiec (6,4%). 
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po stronie eksportu związanego z uczestnictwem Chin w międzynarodowych sieciach podaży. Wartość importu 
w tym przypadku w ujęciu rocznym zmniejszyła się o 17,5%, a importu przeznaczonego na wewnętrzne potrze-
by gospodarki obniżyła się zaledwie o 3,2%. 
 
Szczególna rola chińskiej gospodarki jako światowego centrum offshoringu znajduje odzwierciedlenie w struk-
turze towarowej i geograficznej handlu (która różni się znacząco od struktury pozostałych największych uczest-
ników handlu międzynarodowego). Zagraniczna wartość dodana trafia do Chin przede wszystkim w postaci 
dóbr pośrednich. Według danych RIETI (Research Institute of Economy, Trade and Industry) w 2012 r. blisko 80% 
wartości importu Chin stanowiły łącznie dobra pośrednie (surowce, dobra pośrednie przetworzone i części), 
podczas gdy dobra gotowe obejmowały niewiele ponad 20% chińskiego importu (w tym 14% dobra inwestycyjne 
i zaledwie 7% dobra konsumpcyjne). Drugą cechą charakterystyczną chińskiego importu jest silne zróżnicowa-
nie pomiędzy strukturą importu przeznaczonego na potrzeby krajowe i strukturą importu wykorzystywanego 
przez sektor eksportowy. 
 
 

Wykres 65 Dynamika chińskiego importu zagranicz-
nej wartości dodanej wg kierunków wykorzystania 
(w cenach bieżących w USD; rok 2000 = 1) 

Wykres 66 Udział Chin w światowym imporcie wg 
kierunków wykorzystania zagranicznej wartości 
dodanej (ZWD) 

  
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych 
OECD/WTO (TiVA Database) 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych 
OECD/WTO (TiVA Database) 

 
 

Według danych RIETI największą kategorię w imporcie Chin stanowią surowce. W 2012 r. wartość ich importu 
wyniosła ponad 510 mld USD, co stanowiło ponad 1/3 chińskiego importu ogółem. Jednocześnie Chiny są 
obecnie największym na świecie importerem surowców. W 2012 r. przypadało na nie 17% światowego im-
portu surowców (podczas gdy jeszcze w 2000 r. do Chin trafiło 4% światowych dostaw surowców). Surowce są 
też kategorią, która charakteryzowała się najwyższą dynamiką importu, do czego obok szybko zwiększającego 
się chińskiego popytu przyczynił się także wzrost cen na rynkach światowych.  
 

 

Import surowców, według danych TiVA, jest silnie związany z popytem krajowym w Chinach. Około 98% im-
portu produktów rolnych i produktów górnictwa traktowanych łącznie wykorzystywanych było bowiem na 
potrzeby krajowe29. Surowce stanowiły blisko ¼ importu zagranicznej wartości dodanej wykorzystywanej w 
popycie krajowym. Jednakże zapotrzebowanie na surowce zwiększało się wraz z rozwojem chińskiego sektora 
eksportowego.  
 

                                                                                                                                                                                                                                
29 Wysoki udział Chin w imporcie surowców wskazuje też na wysoki stopień surowcochłonności chińskiej gospodarki. Świadczy 

to, że dotychczas w dość ograniczonym stopniu wdrażane są nowoczesne technologie sprzyjające efektywniejszemu wykorzy-
staniu surowców w Chinach. 
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Pojawienie się tak silnego popytu na surowce miało duży wpływ na gospodarki specjalizujące się w eks-
porcie surowców. W stosunkowo krótkim czasie Chiny stały się głównym rynkiem eksportowym dla takich 
krajów, jak Australia, Brazylia i Chile, oraz niektórych gospodarek afrykańskich (m.in. Angola, Sudan), przyczy-
niając się do przyspieszenia ich wzrostu gospodarczego. 
 
Natomiast import produktów przetwórstwa przemysłowego jest ściśle związany z rolą Chin jako światowego 
centrum offshoringu. W 2009 r. ponad 60% importu produktów przetwórstwa przemysłowego wykorzystywane 
było przez sektor eksportowy. Jednocześnie produkty pośrednie stanowiące wkład do produkcji eksportowej 
obejmowały blisko 40% całego importu zagranicznej wartości dodanej do Chin. Znalazło to odzwierciedlenie 
także w strukturze importu według głównych kategorii ekonomicznych. Według danych RIETI w 2012 r. części 
stanowiły 19%, a pozostałe przetworzone dobra pośrednie 26% importu Chin.  
 
 

Wykres 67 Najważniejsze kierunki pochodzenia 
ZWD wykorzystywanej w Chinach w 2009 r. (w mld 
USD) 

Wykres 68 Najważniejsze kierunki importu Chin w 
2009 r. (w % importu) 

  
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych 
OECD/WTO (TiVA Database) 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych 
OECD/WTO (TiVA Database) 

 
 

Niemal wyłącznie z sektorem eksportowym -według danych TiVA - związany jest chiński import tekstyliów 
(ponad 90% importu jest wykorzystywane w eksporcie) i elektroniki (blisko 80%). Natomiast popyt krajowy ma 
większy wpływ na import dóbr pośrednich wykorzystywanych w produkcji sprzętu transportowego oraz wyro-
bów z drewna i papieru (w obu przypadkach ponad połowa importu ZWD wykorzystywana była na potrzeby 
popytu krajowego).  
 
Wkrótce po przystąpieniu Chin do WTO stosunkowo dużą rolę w imporcie odgrywały dobra inwestycyjne, co 
związane było z silnym napływem inwestycji zagranicznych do chińskiego przemysłu oraz modernizacją chiń-
skich przedsiębiorstw. W latach 2001-2004 dobra inwestycyjne stanowiły ponad 20% wartości chińskiego impor-
tu. Jednak w kolejnych latach udział ten wyraźnie się obniżył (do 14% w 2012 r.). Największym dostawcą dóbr 
inwestycyjnych do Chin jest Japonia (21% - najwyższy udział Japonii w imporcie wszystkich głównych kategorii), 
co odzwierciedla rolę japońskich inwestycji w chińskim przemyśle. Trzecim, po Japonii i Korei Płd., dostawcą 
dóbr inwestycyjnych do Chin są Niemcy. Ogólnie kraje Unii dostarczały w 2012 czwartą część importu w tej 
kategorii. Dobra inwestycyjne są najważniejszą kategorią w eksporcie UE do Chin. Obok Niemiec ważnym do-
stawcą maszyn i urządzeń jest także Francja.  
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Chiny charakteryzuje bardzo niski udział dóbr konsumpcyjnych w imporcie. W 2012 r. stanowiły one zale-
dwie 7% wartości importu Chin (podczas gdy w światowym imporcie ogółem stanowią one średnio 19%). Z 
jednej strony niski poziom konsumpcji, a z drugiej jej niewielka importochłonność30 powodują, że na Chiny 
przypada zaledwie 3% światowego importu dóbr konsumpcyjnych. W 2012 r. Chiny zajmowały dopiero 9 
miejsce na świecie jako importer dóbr konsumpcyjnych (wartość importu była mniejsza niż m.in. w Belgii). 
Jednak w ostatnim okresie import dóbr konsumpcyjnych w Chinach zwiększał się najszybciej spośród wszyst-
kich głównych kategorii. W latach 2009-2012 wartość importu dóbr konsumpcyjnych zwiększyła się 2,5-krotnie.  
 

Wykres 69 Import ZWD wykorzystywanej w popycie 
krajowym wg głównych grup branż (w mld USD) 

Wykres 70 Struktura importu ZWD wykorzystywa-
nej w eksporcie wg głównych grup branż (w mld 
USD) 

  
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych 
OECD/WTO (TiVA Database) 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych 
OECD/WTO (TiVA Database) 

 

Obserwowana w ostatnich latach wysoka dynamika importu dóbr konsumpcyjnych wynikała przede wszystkim 
z rosnącego przywozu samochodów. W 2012 r. samochody osobowe stanowiły  ponad 40% chińskiego importu 
dóbr konsumpcyjnych. Inaczej niż w przypadku surowców i dóbr pośrednich, największymi dostawcami dóbr 
konsumpcyjnych są kraje rozwinięte, przede wszystkim Niemcy. Jest to efekt wysokiego popytu na produkowa-
ne w Niemczech samochody31.  
 
Zmieniający się model handlu międzynarodowego w kierunku rosnącego znaczenia międzynarodowych 
sieci podaży znalazł odzwierciedlenie także w strukturze geograficznej importu Chin. Jej zmiany polegały 
przede wszystkim na zwiększeniu się znaczenia krajów rozwijających się jako dostawców dóbr do Chin. 
Od 1995 r. udział krajów rozwijających się w chińskim imporcie zwiększył się z niespełna 40% do ponad 60% w 

                                                                                                                                                                                                                                
30 Jest to także wynik polityki gospodarczej prowadzonej przez Pekin, która w przypadku dóbr konsumpcyjnych przeznaczonych 

na krajowy rynek preferuje przenoszenie produkcji międzynarodowych korporacji do Chin w formie bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych (tzw. inwestycje horyzontalne). W ten sposób inwestycje zastępują import. Dane japońskiego Ministry of Eco-
nomy, Trade and Industry dotyczące działalności japońskich fabryk w Chinach pokazują, że w niektórych branżach główną 
motywacją lokalizacji fabryk w tym kraju nie była produkcja na eksport lecz produkcja na rynek chiński. W 2013 r. fabryki ja-
pońskie sprzedały w Chinach (łącznie z Hongkongiem) produkty o wartości ponad 130 mld USD, a więc niewiele mniej niż wy-
niósł eksport Japonii do Chin i Hongkongu (170 mld USD). Ponad 60% łącznej wartości produkcji japońskich filii w Chinach (i 
Hongkongu) stanowiła sprzedaż przeznaczona na rynek chiński. Największe znaczenie sprzedaż na rynek chiński ma dla pro-
ducentów środków transportu (92% produkcji przeznaczone na rynek lokalny). Z drugiej strony głównym celem producentów 
maszyn elektrycznych (elektroniki) jest eksport (w tym bowiem przypadku na rynku chińskim pozostaje mniej niż 30% wartości 
produkcji). 

31 Niemcy są największym eksporterem samochodów osobowych do Chin. Chociaż Chiny są największym na świecie producen-
tem samochodów osobowych (głównie dzięki obecnym w tym kraju międzynarodowym koncernom samochodowym), to są 
także drugim największym ich importerem. Duży udział Niemiec w imporcie samochodów wynika prawdopodobnie z mniej-
szej produkcji niemieckich fabryk motoryzacyjnych w Chinach, przede wszystkim w porównaniu z koncernami japońskimi. 
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2013 r.  
 
 
Wzrost znaczenia gospodarek rozwijających się związany był nie tylko z rosnącym popytem na surowce, zaspa-
kajanym importem z coraz bardziej odległych geograficznie krajów (Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki Połu-
dniowej), ale przede wszystkim z szybko zwiększającymi się dostawami dóbr pośrednich z krajów Azji Wschod-
niej w wyniku powstawania coraz bardziej rozległych sieci podaży. 
 
Dane TiVA wskazują, że import wartości dodanej z krajów rozwijających się Azji związany jest silnie z 
popytem chińskiego sektora eksportowego. W 2009 r. ponad połowa (52%) importu wartości dodanej z Korei 
Płd. miała bezpośredni związek z produkcją sektora eksportowego. Jeszcze większe znaczenie dobra pośrednie 
wykorzystywane w chińskim eksporcie miały w imporcie z Malezji (55%), Tajwanu (56%) i Filipin (57%). Tak 
więc głównym czynnikiem wpływającym na zmiany chińskiego popytu na import z krajów Azji Wschodniej jest 
dynamika eksportu.  
 
Charakterystycznym zjawiskiem w imporcie Chin z rozwijających się krajów Azji Wschodniej jest ich wyższy 
udział w imporcie brutto (31% w 2009 r.) w porównaniu z udziałem w pochodzeniu wartości dodanej (22%). 
Różnica ta wskazuje, że kraje Azji Wschodniej w dużej mierze pośredniczą w dostarczaniu ZWD do Chin 
(głównie z USA i Japonii). Największymi pośrednikami w dostarczaniu ZWD są Korea Płd. i Tajwan. Zakładając 
teoretycznie, że całość zagranicznej wartości dodanej wytworzonej w Korei jest bezpośrednio importowana z 
tego kraju, wówczas 36% chińskiego importu z tego kraju stanowiłaby ZWD wytworzona w innych krajach (w 
rzeczywistości udział ZWD w imporcie z Korei jest prawdopodobnie znacznie większy)32.  
 
Generalnie wysoka dynamika importu Chin z Korei Płd. (jedna z najwyższych spośród głównych parterów, 
pomijając dostawców surowców) związana jest silnie z rozwojem międzynarodowych sieci podaży. Według 
danych TiVA najszybciej rósł import wartości dodanej wytworzonej w Korei wykorzystywanej w chińskim eks-
porcie oraz import z Korei zagranicznej wartości dodanej. Natomiast wyraźnie wolniej rósł import WD pocho-
dzącej z Korei wykorzystywanej w chińskim popycie krajowym. Tak więc rozwój handlu w ramach międzynaro-
dowych sieci produkcji (global value chains – GVC) przyczynił się od początku poprzedniej dekady do szybkiego 
wzrostu chińskiego importu z Korei  i wzrostu znaczenia Korei w chińskim imporcie. W 2013 r. Korea Płd. stała 
się największym eksporterem do Chin. 
 

Wykres 71 Udział Chin w światowym imporcie wg 
głównych kategorii ekonomicznych (% światowego 
importu) 

Wykres 72 Dynamika importu Chin wg głównych 
kategorii ekonomicznych (w cenach bieżących w 
USD; rok 2000 = 1) 

  
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych 
RIETI 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych 
RIETI 

                                                                                                                                                                                                                                
32 Znacznie większe znaczenie ZWD wytworzona w krajach trzecich ma w imporcie z Tajwanu (co najmniej 40%).  



 

  

 
 63   

 
 
 
 
Według danych RIETI blisko 70% importu z krajów Azji stanowią dobra pośrednie (w tym 35% części). Jedno-
cześnie ponad połowa importu części do Chin (kategorii najbardziej związanej z funkcjonowaniem międzyna-
rodowych sieci podaży) pochodzi właśnie z krajów Azji Wschodniej (podczas gdy w 2000 r. z tej grupy krajów 
pochodziła 1/3 wartości importu części). Tak więc intensyfikacja handlu międzynarodowego w ramach sieci 
podaży wpłynęła na wzrost powiązań pomiędzy krajami rozwijającymi się Azji Wschodniej, co znalazło także 
odzwierciedlenie we wzroście znaczenia handlu regionalnego w poszczególnych gospodarkach tej części świata.  
 
Chiny spośród krajów objętych badaniami OECD i WTO, dotyczącymi wartości dodanej w handlu, wyróż-
niają się bardzo niskim udziałem usług w imporcie zagranicznej wartości dodanej wykorzystywanej w 
sektorze eksportowym (także w porównaniu z innymi gospodarkami rozwijającymi się Azji Wschodniej). W 
2009 r. w usługach powstawało zaledwie 3,4% ZWD wykorzystywanej w chińskim eksporcie (podczas gdy śred-
nio na świecie usługi kreowały 15% ZWD wykorzystywanej w eksporcie). Jednocześnie na Chiny przypadało 
2,9% importu zagranicznej wartości dodanej dla sektora eksportowego.  
 
Tak więc, wbrew globalnym tendencjom, wzrostowi znaczenia Chin w handlu międzynarodowym nie 
towarzyszył proporcjonalny wzrost importu wartości dodanej w usługach związanych z produkcją dóbr 
(udział usług w imporcie ZWD wykorzystywanej w chińskim eksporcie zmniejszył się w latach 2000-2009). Ame-
rykański oraz japoński eksport usług kierowany jest bardziej do pozostałych krajów Azji Wschodniej, w tym 
przede wszystkim do Korei Płd., gdzie ZWD powstająca w usługach w dużym stopniu zostaje prawdopodobnie 
wykorzystana w produkcji dóbr pośrednich przeznaczonych na eksport do Chin. W ten sposób w Korei nastę-
puje koncentracja usług związanych z obsługą produkcji przetwórstwa przemysłowego filii międzynaro-
dowych korporacji zlokalizowanych w Chinach. Można więc przypuszczać, że korporacje amerykańskie i 
japońskie mają większe zaufanie w tworzeniu centrów usług przedprodukcyjnych, jak i związanych ze sprzeda-
żą i dystrybucją produktów  poza granicami Chin. Taka sytuacja powoduje wzrost strukturalnych zależności 
chińskiego eksportu od importu z innych krajów.  
 
Tworzenie coraz bardziej rozległych międzynarodowych sieci podaży (zwiększająca się liczba krajów uczestni-
czących w łańcuchach wartości dodanej) powoduje, że według  tradycyjnych statystyk handlu w imporcie Chin 
zmniejsza się znaczenie Japonii i USA. Stosunkowo niska dynamika chińskiego importu z tych krajów wynika z 
faktu, że WD pochodząca z tych krajów - zanim trafi do Chin - eksportowana jest wcześniej w coraz większej 
części do innych krajów azjatyckich. 
 
Znaczenie gospodarek rozwiniętych w chińskim imporcie jest większe, jeśli jako kryterium uwzględnimy 
pochodzenie wartości dodanej. Według danych TiVA w 2009 r. na kraje rozwinięte przypadało nadal 50% 
zagranicznej wartości dodanej wykorzystywanej w Chinach (łącznie w popycie krajowym, jak i eksporcie). 
Szczególnie duża różnica występuje w imporcie z USA, skąd pochodzi 12% wartości dodanej, ale tylko 9% im-
portu brutto (oznacza to, że co najmniej 20% wartości dodanej pochodzącej z USA trafia do Chin za pośrednic-
twem krajów trzecich).  
 
Najważniejszymi krajami pochodzenia wartości dodanej, która jest wykorzystywana w chińskim eksporcie są 
Japonia (13,4%) oraz Stany Zjednoczone (11,2%). Biorąc pod uwagę model uczestnictwa Japonii i USA w handlu 
międzynarodowym można przyjąć, że te dwa kraje są najważniejszymi ośrodkami organizującymi produkcję w 
ramach międzynarodowych sieci dostaw w Chinach. Z chińskich fabryk jako platformy eksportowej korzystają 
także korporacje europejskie.  
 
Spośród krajów Unii Europejskiej największym eksporterem wartości dodanej wykorzystywanej w chińskim 
eksporcie są Niemcy, które w 2009 r. dostarczały 4,8% ZWD (łącznie kraje UE dostarczały do Chin w 2009 r. 
16,4% zagranicznej wartości dodanej). Wyraźnie niższy eksport wartości dodanej pochodzącej z Niemiec prze-
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znaczonej dla chińskiego sektora eksportowego w porównaniu z WD pochodzącą z Japonii i USA odzwierciedla 
mniejsze znaczenie produktów najbardziej zaawansowanych technologicznie (będących jednocześnie najbar-
dziej mobilnymi produktami) w eksporcie niemieckich korporacji. To powoduje, że eksport niemieckich korpo-
racji oparty jest na globalnych sieciach podaży w mniejszym zakresie niż korporacji amerykańskich i japoń-
skich. Według danych TiVA w 2009 r. 7,6% wartości dodanej pochodzącej z Niemiec i wykorzystywanej w eks-
porcie krajów trzecich przypadało na Chiny, podczas gdy w USA było to 11,2%, a w Japonii – 27,6% (w tym 
przypadku wpływa na to dodatkowo stosunkowo niewielka odległość do Chin).  
 

Wykres 73 Struktura importu Chin wg głównych 
kategorii ekonomicznych 

Wykres 74 Import Chin z wybranych krajów wg 
głównych kategorii w 2012 r. (w mld USD) 

  
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych 
RIETI 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych 
RIETI 

 
Niemcy spośród krajów UE są zdecydowanie największym eksporterem WD, która jest wykorzystywana w chiń-
skim eksporcie (blisko 30% wartości dodanej eksportowanej przez UE jest wykorzystywane w chińskim ekspor-
cie). Jednocześnie Niemcy są jednym z tych nielicznych krajów rozwiniętych, których udział w imporcie 
Chin jest nieco wyższy w statystykach brutto niż w statystykach wartości dodanej. Różnica ta wynika ze 
zmieniającego się modelu niemieckiego handlu. Niemcy jako globalny eksporter, szczególnie w eksporcie na 
rynki odległe geograficznie, zbierają we własnej produkcji eksportowej wartość dodaną pochodzącą z 
innych krajów, głównie Unii Europejskiej. W efekcie coraz większy udział w niemieckim eksporcie stanowi 
ZWD.  
 
Duże różnice w strukturze importu i eksportu Chin33 zarówno według kategorii ekonomicznych, jak i według 
wartości dodanej wskazują, że kraj ten w dużym stopniu jest podwykonawcą oraz przeważnie ostatnim etapem 
w procesie produkcji (na co wskazuje duży udział w eksporcie dóbr gotowych).  
 
Z tego względu mniejsze jest znaczenie Chin jako dostawcy wartości dodanej (w postaci dóbr i usług pośred-
nich), która jest wykorzystywana w eksporcie innych krajów. W 2009 r. na Chiny przypadało 5,2% światowej 
wartości dodanej wykorzystywanej w eksporcie krajów trzecich34. Stosunkowo niski udział Chin jest generalnie 
wynikiem niskiego udziału chińskiej wartości dodanej w tych sektorach, w których dokonała się największa 
fragmentaryzacja produkcji, a więc przede wszystkim w produkcji elektroniki. Jednak znaczenie Chin w tym 
względzie wyraźnie wzrosło, zwłaszcza w II poł. poprzedniej dekady (w 2005 r. z Chin pochodziło 3,5% wartości 
dodanej wykorzystywanej w eksporcie krajów trzecich). Znaczenie Chin jako dostawcy dóbr i usług pośrednich 

                                                                                                                                                                                                                                
33 Struktura eksportu Chin jest diametralnie inna niż struktura importu. W 2012 r. 60% chińskiego eksportu stanowiły dobra 

gotowe. Na Chiny przypadało 20% światowego eksportu dóbr gotowych. 
34 Największym eksporterem wartości dodanej wykorzystywanej w eksporcie krajów trzecich były w 2009 r. Stany Zjednoczone. 

Ich eksport stanowił 12,6% światowego eksportu WD wykorzystywanego w eksporcie krajów trzecich. Wskaźnik ten odzwier-
ciedla rolę USA jako największego zleceniodawcy procesów produkcyjnych, jakie realizowane są w ramach GVC. Istotną rolę 
pod tym względem odgrywają w międzynarodowym handlu także Niemcy (8,0%) oraz Japonia (6,1%).  



 

  

 
 65   

dla eksporterów w innych krajach jest wyraźnie większe w branży elektronicznej (8,5% światowej wartości do-
danej) i tekstylnej (7,5%). Wydaje się, że dalszy wzrost znaczenia Chin w tym zakresie będzie uwarunkowany od 
dynamiki postępu technologicznego, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w zwiększaniu się udziału chińskiej 
branży elektronicznej w światowym handlu.  
 
Wartość dodana pochodząca z Chin w największym stopniu wykorzystywana jest w eksporcie krajów Azji 
Wschodniej. Na przykład dla Tajwanu jest to 13% zagranicznej wartości dodanej wykorzystywanej w eksporcie, 
a dla Korei – 12%. Spośród krajów Unii Europejskiej w największym stopniu wartość dodaną pochodzącą z Chin 
wykorzystywali eksporterzy w Finlandii i na Węgrzech, co wiąże się głównie z wysokim udziałem elektroniki w 
strukturze eksportu tych krajów. 
 
Ogólnie jednak w Unii Europejskiej udział Chin jako dostawcy dóbr i usług pośrednich jest stosunkowo niewiel-
ki. W 2009 r. było to 3,5%, a jeśli uwzględnimy tylko import z krajów nienależących do UE - 7,2% (zdecydowanie 
najważniejszym dostawcą dóbr i usług pośrednich do UE były Stany Zjednoczone – 22% importu WD wykorzy-
stywanej w eksporcie krajów Unii )35. 
 
Pojawienie się Chin jako światowego centrum offshoringu miało bardzo duże konsekwencje dla gospo-
darki światowej. Przede wszystkim spowodowało silny rozwój branży elektronicznej – z jednej strony nastą-
pił duży wzrost innowacyjności w tym sektorze (mierząc zarówno liczbą patentów, jak i wydatkami na badania i 
rozwój), a z drugiej silny wzrost udziału w światowym handlu (w ujęciu wolumenowym). Dzięki istotnemu 
obniżeniu kosztów produkcji wyroby zaawansowane technicznie stały się powszechnie dostępne.   
 
Jednocześnie silny wzrost popytu ze strony Chin na surowce doprowadził do silnego wzrostu ich cen. 
Wzrost cen surowców na światowych rynkach był tak samo spektakularny, jak wzrost udziału Chin w świato-
wym handlu. W latach 2000-2013 ceny ropy naftowej wzrosły prawie czterokrotnie, a jeszcze silniej wzrosły 
ceny miedzi.  
 
Wysokie ceny surowców spowodowały w tym sektorze wzrost wydatków na inwestycje i badania. Dzięki 
temu w Stanach Zjednoczonych rozwinęła się produkcja gazu i ropy naftowej z łupków bitumicznych, które 
dzięki coraz nowocześniejszym technologiom stają się coraz bardziej dostępne.  
 

                                                                                                                                                                                                                                
35 Udział ten wyraźnie zwiększył się od roku 2005, gdy na Chiny przypadało ogólnie 2,2% (4,8% importu spoza UE) dostaw zagra-

nicznej wartości dodanej wykorzystywanej w eksporcie Unii.  
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Brazylia 

� Osłabienie dynamiki wzrostu PKB gospodarce 

Brazylii w IV kw. 2013r.  

 

� Wskaźniki bieżącej koniunktury potwierdzają 

słabnący popyt krajowy 

 

� W obliczu wysokiej inflacji i deprecjacji reala, 

Bank Centralny Brazylii kontynuuje cykl zacie-

śniania polityki pieniężnej 

 

� Oczekiwane spowolnienie tempa wzrostu go-

spodarczego i utrzymanie inflacji na wysokim 

poziomie w 2014r. 

 

 

Bieżące i oczekiwane tendencje w gospodarce 

Od II poł. 2013r. osłabia się popyt w gospodarce 

Brazylii. Główne przyczyny to: wygaśnięcie progra-

mów rządowych stymulujących inwestycje, wysoka 

inflacja oraz restrykcyjna polityka pieniężna.  

Inaczej niż w gospodarkach europejskich, osłabie-

niu wzrostu towarzyszy wysoka inflacja - napędzana 

silnym wzrostem cen żywności i usług oraz niektórych 

cen regulowanych. 

Niska stopa bezrobocia, wynika w coraz większej mie-

rze ze spadającej liczby ludności aktywnej zawodowo, 

stwarzając presję płacową i ograniczając konkurencyj-

ność brazylijskich przedsiębiorstw. 

Prognozy ośrodków analitycznych oraz wyprzedza-

jące wskaźniki koniunktury wskazują na dalsze 

osłabienie wzrostu i wysoką inflację w bieżącym 

roku oraz na przyśpieszenie wzrostu i niewielki 

spadek inflacji w 2015r. 

 

 

 

 

Wzrost gospodarczy 

W IV kw. ub.r. roczne tempo wzrostu spowolniło do 

1,9% r/r (wobec 2,2 % r/r w III kw. ub.r.); PKB w ca-

łym 2013r. wzrósł o 2,3% czyli poniżej wieloletniej 

średniej. O spowolnieniu dynamiki wzrostu w IV kw. 

ub.r. zadecydowały przede wszystkim takie czynniki 

jak: dalsze osłabienie dynamiki nakładów inwestycyj-

nych, obniżenie tempa wzrostu wydatków konsump-

cyjnych gospodarstw domowych oraz odwrócenie cyklu 

zapasów. Słabość popytu krajowego hamowała wzrost 

importu, co ograniczyło negatywny wpływ wymiany 

handlowej na dynamikę wzrostu gospodarczego. Dy-

namika spożycia zbiorowego utrzymała się na prawie 

niezmienionym poziomie.  

Wykres 75. Dynamika PKB w Brazylii wg głównych 
kategorii popytu (%, r/r) 

 
Źródło: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 

Pomimo wsparcia ze strony rządowych programów 

pomocy kredytowej oraz efektu niskiej bazy wyraź-

nie spowolniły inwestycje. Dynamika nakładów inwe-

stycyjnych w IV kw. ub.r. wyniosła 5,5% r/r (wobec 7,2% 

i 9,1% r/r w III i II kw. ub.r.). Podobnie jak w poprzed-

nich kwartałach ważnym czynnikiem ograniczającym 

wydatki inwestycyjne był spadek zaufania przedsię-
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biorców wobec wzrostu kosztu kapitału spowodowane-

go zacieśnieniem polityki pieniężnej oraz zwiększonej 

niepewności na rynkach finansowych. Jednocześnie 

coraz istotniejszą barierą dla inwestycji przedsiębiorstw 

nastawionych na eksport okazuje się ich obniżająca się 

konkurencyjność spowodowana rosnącymi kosztami 

pracy.  

Nadal spowalniała dynamika wydatków konsump-

cyjnych gospodarstw domowych; w IV kw. ub.r. 

wzrosły one o 1,9% r/r (wobec 2,3% r/r w III kw. ub.r). 

Wydatki konsumpcyjne ogranicza restrykcyjna polityka 

pieniężna, która negatywnie odbija się na wzroście 

kredytu oraz zwiększa koszt dotychczasowego zadłuże-

nia gospodarstw domowych. Dodatkowym czynnikiem 

jest utrzymująca się na wysokim poziomie inflacja, 

która ogranicza siłę nabywczą brazylijskich gospo-

darstw domowych oraz ma niekorzystny wpływ na ich 

zaufanie.  

Wymiana handlowa miała neutralny wpływ na 

dynamikę PKB w IV kw. ub.r. W ostatnim kwartale 

ub.r. wyraźnie spowolnił import ograniczony słabną-

cym popytem krajowym oraz deprecjonującym realem. 

Jednocześnie, dynamika eksportu nieznacznie wzrosła 

dzięki utrzymującemu się na wysokim poziomie eks-

portowi do Chin oraz ograniczonemu spadkowi ekspor-

tu do Argentyny. 

W 2013r. restrykcyjnej polityce pieniężnej towarzy-

szyła ekspansywna polityka fiskalna. W IV kw. ub.r. 

dynamika spożycia zbiorowego jedynie nieznacznie 

zmalała do 2% r/r (wobec 2,3% r/r w III kw. ub.r.). Eks-

pansywna polityka fiskalna w warunkach słabnącego 

wzrostu gospodarczego oraz wzrost długu publicznego 

były przyczyną obniżenia ratingu Brazylii w marcu br.36  

Rynek pracy 

W IV kw. ub.r. i w I kw. br. stopa bezrobocia obniży-

ła się do historycznie niskich poziomów. Wynikało 

to w coraz większej mierze ze spadku liczby ludno-

                                                                                                             
36 Pod koniec marca br. S&P obniżył rating Brazylii z BBB do 
BBB-. 

ści aktywnej zawodowo. W I kw. br. stopa bezrobocia 

wyniosła średnio 5% (wobec 5,6% w I kw. ub.r.); jednak 

zatrudnienie w tym okresie nie zmieniło się znacząco w 

ujęciu rocznym. Postępujący spadek liczby ludności 

aktywnej zawodowo wraz z niską stopą bezrobocia 

nadal napędzały wzrost płac, zarówno w ujęciu nomi-

nalnym jak i realnym. 

Wykres 76. Stopa bezrobocia (%) i ludność aktywna 
zawodowo (w mln) – średnie roczne. 

 
Źródło: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 

Koniunktura przedsiębiorstw 

W pierwszych dwóch miesiącach br. nastąpił spadek 

produkcji przemysłowej37. Zadecydowało o tym ogra-

niczenie produkcji dóbr inwestycyjnych o 1,8% r/r 

(wobec wzrostu o 10,6% r/r w IV kw. ub.r.) jako efekt 

wygaśnięcia na początku br. programów rządowych, 

które stymulowały w ub.r. m.in. popyt na nowy sprzęt 

transportowy. Dynamika produkcji pozostałych kate-

gorii dóbr była, podobnie jak w IV kw. ub.r., ujemna.  

 

 

                                                                                                             
37 Szacunki własne po skorygowaniu o różnice ilości dni robo-
czych ze względu na przesunięcie o miesiąc okresu karnawału. 
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Wykres 77. Dynamika produkcji przemysłowej (%, r/r) 

 
Źródło: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Wskaźniki zaufania kół biznesu wskazują na dalsze 

pogarszanie się koniunktury przemysłowej w br. W 

kwietniu br. wskaźnik ICEI (Índice de Confiança do 

Empresário Industrial) plasował się poniżej poziomu 50 

pkt. wskazując na kontrakcję w przemyśle. Koniunktu-

ra w przemyśle jest oceniana negatywnie zarówno 

przez małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa (które 

dotychczas wykazywały optymizm). Najgorzej ocenia-

na jest sytuacja w przemyśle przetwórczym.  

Wykres 78. Wskaźnik zaufania w przemyśle (pkt.) 

 
Źródło: Confederação Nacional da Indústria 

 

Za postępującym spadkiem produkcji przemysłowej 

w Brazylii w coraz większym stopniu stoi obniżanie 

się konkurencyjności brazylijskich przedsiębiorstw 

w przemyśle przetwórczym. Główną tego przyczyną 

jest stosunkowo wysoka dynamika wynagrodzeń przy 

znacznie wolniejszym wzroście wartości dodanej w 

przemyśle przetwórczym. Przyczynami tak silnego 

wzrostu płac w tym sektorze są sytuacja na rynku pracy 

oraz konkurencja płacowa ze strony przemysłu wydo-

bywczego.  

Wykres 79.  Dynamika ULC (%, r/r) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 

Koniunktura konsumencka 

Pomimo poprawy, dane dotyczące sprzedaży deta-

licznej nadal wskazują na słabość wydatków gospo-

darstw domowych. Dynamika sprzedaży detalicznej 

wyniosła 5,6% r/r w I kw. br. (wobec 4,3% w 2013.r.). 

Napędzała ją przede wszystkim sprzedaż żywności; na 

jej dynamikę pozytywnie wpłynęło spowolnienie wzro-

stu jej cen w II poł. ub.r.  
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Wykres 80. Dynamika sprzedaży detalicznej po wyłą-
czeniu samochodów i materiałów budowlanych (%, r/r) 

 
Źródło: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 
Wykres 81. Wskaźnik zaufania konsumentów (pkt.) 

 
Źródło: Fundação Getulio Vargas 

 

Niskie tempo wzrostu sprzedaży detalicznej od-

zwierciedla spadek wskaźników nastrojów konsu-

menckim na początku br. Wskaźnik zaufania konsu-

mentów ICC (Índice de Confiança do Consumidor) po-

nownie obniżył się na początku br. i utrzymuje się 

poniżej średniej historycznej już piętnasty miesiąc z 

rzędu. Pesymizm konsumentów odzwierciedla obawy 

związane z oczekiwanymi podwyżkami cen regulowa-

nych i cen żywności oraz z coraz większą możliwością 

wprowadzenia ograniczeń w dostawach energii elek-

trycznej38. 

Inflacja 

 W I kw. br. inflacja mierzona wskaźnikiem IPCA 

(Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio) 

wyniosła 5,8% w skali rocznej. Natomiast w kwiet-

niu br. inflacja wyniosła 6,3%, tym samym zbliżając 

się coraz bardziej do górnej granicy celu inflacyjnego 

BCB (Banco Central do Brasil). Za wzrostem inflacji 

stały przede wszystkim: silny wzrost cen żywności spo-

wodowany suszą, korekta cen elektryczności i innych 

cen regulowanych, wzrost cen usług spowodowany 

rosnącymi kosztami pracy oraz opóźnione efekty de-

precjacji reala39. 

Wykres 82 Roczne zmiany wskaźnika cen kon-
sumpcyjnych IPCA (%, r/r) 

 
Źródło: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 

                                                                                                             
38 Produkcja rolna oraz wytwarzanie energii elektrycznej (gene-
rowanej w znacznej mierze w hydroelektrowniach) były znacz-
nie ograniczone przez suszę na początku br. w Brazylii. 
39 Pass-through dla Brazylii jest szacowany na poziomie 5%, czyli 
10% deprecjacja kursu reala zwiększa inflację o 0,5pp. w przecią-
gu 12 miesięcy. 
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W obliczu wysokiej inflacji oraz oczekiwanego osła-

bienia reala40 w br., BCB kontynuuje cykl zacieśnia-

nia polityki pieniężnej. Od początku cyklu stopa SE-

LIC została podniesiona o 375 pkt. baz. do poziomu 

11%. Niemniej jednak, skuteczność polityki pieniężnej 

ograniczają takie czynniki jak wzrost cen żywności i 

elektryczności oraz luźna polityka fiskalna. 

Prognozy 

Od początku br. większość ośrodków prognostycz-

nych stopniowo obniża prognozy wzrostu dla Brazy-

lii. Oprócz czynników, które negatywnie wpłyną na 

wzrost gospodarczy w tym roku, takich jak wygaśnięcie 

programów stymulujących inwestycje oraz podwyżki 

cen regulowanych ograniczające konsumpcję, pojawił 

się czynnik pogodowy. Susza podczas brazylijskiego 

lata nie tylko ograniczyła produkcję rolną i podniosła 

ceny żywności, ale również ograniczyła produkcję 

energii elektrycznej, co zwiększa ryzyko jej niedoboru, 

wzrostu cen i racjonowania.  

Aktualne prognozy zakładają wzrost PKB na po-

ziomie 1,6-1,8% w 2014r. Głównymi czynnikami ogra-

niczającymi popyt krajowy będą inflacja na wysokim 

poziomie, restrykcyjna polityka pieniężna oraz ryzyko 

racjonowania energii elektrycznej. Słaby popyt krajowy 

wraz z deprecjonującym realem będą jednak ograni-

czać import, co pozytywnie wpłynie na udział wymiany 

handlowej w kształtowaniu dynamiki PKB. Prognozy 

na 2015r. opierają się na podobnych założeniach - wy-

kluczając jednak niesprzyjające warunki pogodowe – i 

zakładają wzrost PKB na poziomie 2-2,2%. 

Pomimo zacieśniania polityki pieniężnej i spowol-

nienia gospodarczego, oczekuje się wzrostu inflacji 

w 2014r. Głównymi czynnikami utrzymującymi infla-

cję na wysokim poziomie będą: wysoka dynamika cen 

żywności i usług, podwyżki cen regulowanych, opóź-

nione efekty deprecjacji reala, ekspansywna polityka 

                                                                                                             
40 Pomimo niewielkiej aprecjacji reala na początku br. nie ocze-

kuje się dalszego wzmacniania się brazylijskiej waluty. 

fiskalna41 oraz czasowe podwyżki cen związane z orga-

nizacją mistrzostw świata w piłce nożnej. Według aktu-

alnych prognoz, inflacja utrzyma się na przeciętnym 

poziomie 6,4% w 2014r. oraz spadnie poniżej 6% w 

2015r. 

Wobec zakładanego osłabienia popytu krajowego, 

coraz istotniejszym ryzykiem dla prognoz wzrostu 

gospodarczego staje się możliwe osłabienie popytu 

ze strony Chin, które mogłoby znacznie ograniczyć 

eksport surowców oraz negatywnie wpłynąć na ich 

ceny. Natomiast w dalszej perspektywie, istotnym 

zagrożeniem dla wzrostu może okazać się malejąca 

liczba ludności aktywnej zawodowo. Jej ewentualny 

dalszy spadek będzie generował znaczną presję płaco-

wą przy jednoczesnym ograniczeniu dochodów 

gospodarstw domowych. 

                                                                                                             
41 Według ośrodków analitycznych znaczące zacieśnienie polityki 
fiskalnej w bieżącym roku jest mało prawdopodobne ze względu 

na wybory prezydenckie w październiku br. 
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Tabela 10 Prognozy makroekonomiczne dla Brazylii 

 

2013 2014 2015 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 

realny PKB, % r/r 

MFW (kwi-14) 2,3 1,8 2,6     

OECD (maj-14) 2,3 1,8 2,2     

Bloomberg (maj-14) 2,3 1,8 2,2 2,1 1,0 2,0 1,7 

Inflacja IPCA, %, r/r 

MFW (kwi-14) 6,2 5,9 5,5     

OECD (maj-14) 6,2 5,9 5,5     

Bloomberg (maj-14) 6,2 6,3 5,9 5,8 6,3 6,7 6,3 
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Rosja 

� Spadek dynamiki PKB w I kw. br. w rezultacie 

silnego obniżenia inwestycji 

 

� Brak wyraźnego ożywienia w przemyśle, nastroje 

przedsiębiorstw nadal pesymistyczne 

 

� Stopniowo słabnący popyt konsumpcyjny gospo-

darstw domowych 

 

� Wyraźny wzrost inflacji wskutek silnej deprecjacji 

rubla 

 

� Istotne obniżenie prognoz dynamiki PKB na rok 

bieżący i przyszły  

 

� Duża niepewność w związku z wysokim ryzykiem 

geopolitycznym 

Bieżące i oczekiwane tendencje w gospodarce 

Po wyraźnym obniżeniu w 2013 r., w I kw. br. wzrost 

gospodarczy ponownie spowolnił. Spadek dynamiki 

PKB w pierwszych miesiącach br. wynikał przede 

wszystkim z silnego spadku inwestycji w środki trwałe. 

Koniunktura w przemyśle i usługach jest niekorzystna, 

a spożycie gospodarstw domowych, choć relatywnie 

odporne, od pewnego czasu ulega stopniowemu osła-

bieniu.  Agresywna polityka zagraniczna Rosji, w tym 

aneksja części terytorium Ukrainy, doprowadziła do 

silnego wzrostu ryzyka geopolitycznego i niepewności 

oraz przyczyniła się do nasilonego odpływu kapitału. 

Wycofywanie się inwestorów portfelowych z Rosji i 

obniżenie zaufania do rubla w kraju przyczyniło się do 

wyraźnego osłabienia waluty rosyjskiej oraz obniżenia 

w kwietniu br. przez agencję S&P ratingu dla rosyj-

skich obligacji do jednego stopnia powyżej poziomu 

„śmieciowego”. Deprecjacja rosyjskiej waluty dopro-

wadziła z kolei do wyraźnego wzrostu inflacji, skłania-

jąc rosyjski bank centralny do istotnego zacieśnienia 

polityki pieniężnej w marcu i kwietniu br., co może 

dodatkowo osłabić dynamikę PKB w nadchodzących 

kwartałach.  

Dostępne informacje wskazują, że w 2014 r., zwłasz-

cza w II kw. br., koniunktura gospodarcza w Rosji 

może się jeszcze pogorszyć, a w 2015 r. trudno ocze-

kiwać wyraźnego ożywienia. Ze względu na wzrost 

napięć geopolitycznych oraz możliwość nałożenia na 

Rosję dodatkowych sankcji, prognozy wzrostu gospo-

darczego dla tego kraju obarczone są większą niż zwy-

kle niepewnością. Wydaje się, jednak, że nawet w 

przypadku braku dalszej eskalacji konfliktu rosyjsko-

ukraińskiego, stopniowe słabnięcie spożycia prywatne-

go przy jednoczesnym braku wyraźniejszego ożywienia 

inwestycji i popytu zewnętrznego na surowce ekspor-

towane przez Rosję będą skutkowały niskim tempem 

wzrostu PKB.   

Wzrost gospodarczy 

Zgodnie ze wstępnymi danymi, w I kw. br. dynami-

ka PKB w Rosji obniżyła się do 0,9% r/r  (z 2,0% w IV 

kw. ub. r. i 1,3% w całym 2013 r.; Wykres 83). Dostęp-

ne dane (Rosyjski Urząd Statystyczny dotychczas nie 

opublikował danych dot. PKB w ujęciu wydatkowym 

czy produkcyjnym) wskazują, że spadek dynamiki PKB  

w tym okresie, podobnie jak w poprzedzających kwar-

tałach, związany był ze słabnącymi inwestycjami 

przedsiębiorstw (Wykres 84).  

Koniunktura bieżąca 

W sektorze przemysłu wciąż nie widać wyraźnego 

ożywienia, choć dynamika produkcji przemysłowej 

w ujęciu r/r lekko przyspieszyła od początku br. W 

kwietniu br. wyniosła ona 2,4% r/r (wobec  1,4% r/r w 

marcu br. i 1,1% r/r przeciętnie w I kw. br.). Kwietnio-

we przyspieszenie dynamiki wynikało przede wszyst-

kim ze wzrostu dynamiki produkcji w sektorze prze-

twórczym (do 3,9% r/r, z 3,5% r/r w marcu br. i 2,3% r/r 

przeciętnie w I kw. br.). Źródłem tego przyspieszenia 

prawdopodobnie jednak były efekty jednorazowe. W 

kwietniu br.  istotnie wzrosła bowiem produkcja rur 

stalowych, żelaza walcowanego oraz wagonów kolejo-

wych, w związku z ograniczeniem importu tych towa-
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rów z Ukrainy. Jednocześnie w okresie styczeń-

kwiecień wyraźnie obniżyła się roczna dynamika pro-

dukcji w sektorze wydobywczym, która spadła w tym 

okresie do przeciętnie 0,9% z 1,8% w IV kw. ub. r. Z 

kolei w przypadku „zaopatrywania w energię elek-

tryczną, gaz i wodę” w okresie styczeń-kwiecień br. 

produkcja spadła przeciętnie o 3,2% r/r, wobec spadku 

o 5,0% r/r przeciętnie w IV kw. ub. r.  

Wykres 83. Dekompozycja PKB w Rosji 

 
Źródło: Rosyjski Urząd Statystyczny 
 

Wśród przedsiębiorstw sektora przetwórczego 

utrzymują się pesymistyczne nastroje. W kwietniu 

br. wskaźnik PMI (HSBC Markit) wyniósł 48,5 punktu 

(wobec 48,3 punktu w marcu br.), utrzymując się tym 

samym szósty miesiąc z rzędu poniżej granicznego 

poziomu 50 punktów.  Kwiecień br. był czwartym ko-

lejnym miesiącem, w którym respondenci sygnalizowa-

li spadek produkcji (choć był on marginalny), piątym z 

rzędu miesiącem spadku nowych zamówień krajowych 

oraz ósmym kolejnym miesiącem spadku zamówień 

eksportowych. Jednocześnie przedsiębiorcy dziesiąty 

kolejny miesiąc redukowali zatrudnienie w sektorze. 

Ponadto silne osłabienie rubla w ostatnich miesiącach 

przełożyło się na wzrost cen surowców i komponentów 

wykorzystywanych w produkcji. 

 

 Wykres 84. Dynamika inwestycji w środki trwałe i 
produkcji przemysłowej w Rosji 

 
Źródło: Reuters Ecowin 
 

Pesymistyczne nastroje dominują także w rosyjskim 

sektorze usług. W kwietniu br. do najniższego pozio-

mu (48,6 punktu) od prawie 5 lat spadł indeks PMI 

Services (HSBC Markit). W kwietniu br., po raz pierw-

szy od 4 lat, odnotowano drugi z rzędu spadek nowych 

zamówień. Podobnie jak w sektorze przetwórczym, 

również przedsiębiorcy z sektora usługowego sygnali-

zowali spadek zatrudnienia oraz wzrost kosztów (wsku-

tek deprecjacji rubla). Największy spadek aktywności 

odnotowano w kwietniu w telekomunikacji i usługach 

pocztowych oraz w pośrednictwie finansowym. Jedyną 

gałęzią sektora usług, która odnotowała wzrost aktyw-

ności w tym miesiącu był „transport i magazynowanie”. 

Dynamika sprzedaży detalicznej utrzymuje się na 

dość niskim poziomie.  W I kw. br. wyniosła ona prze-

ciętnie 3,5% r/r wobec 3,6% r/r przeciętnie w IV kw. ub. 

r. (por. Wykres 85).  Na osłabienie konsumpcji gospo-

darstw domowych w ostatnim okresie wpływ miał 

prawdopodobnie wolniejszy wzrost realnych wynagro-

dzeń (por. Wykres 85). W marcu br. dynamika płac 

nominalnych wyniosła 10,2% r/r, a realnych 3,1% r/r. W 

kierunku osłabienia spożycia prywatnego od pewnego 

czasu oddziałuje także stopniowo obniżająca się dyna-

mika kredytu dla gospodarstw domowych. 
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Wykres 85. Dynamika sprzedaży detalicznej i mie-
sięcznych realnych wynagrodzeń w Rosji 

 
Źródło: Reuters Ecowin 
 

Rynek pracy 

Sytuacja na rosyjskim rynku pracy od dłuższego 

czasu stopniowo się pogarsza, choć nadal nie jest 

zła. Stopa bezrobocia jest niska (5,4% w marcu br.),  

jednak od maja ub. r. roczna dynamika zatrudnienia 

kształtuje się na ujemnym poziomie (Wykres 86).  

Wykres 86. Stopa bezrobocia i dynamika zatrudnienia 
w Rosji 

 
Źródło: Reuters Ecowin 

Inflacja 

W ostatnim okresie nastąpił wyraźny wzrost inflacji 

w związku z silnym osłabieniem rubla rosyjskiego.  

Inflacja wzrosła z 6,2% r/r w lutym br. do 6,9% r/r w 

marcu i 7,3% r/r w kwietniu br. Marcowo-kwietniowy 

wzrost wynikał zarówno ze wzrostu inflacji bazowej, 

jak i wyższych cen żywności (por. Wykres 87). W przy-

padku obu kategorii, istotny wpływ miało silne osła-

bienie rubla rosyjskiego w marcu i kwietniu br. 

Wykres 87. Inflacja CPI w Rosji 

 
Źródło: Reuters EcoWin 

 

Prognozy  

Prognozy wzrostu gospodarczego w Rosji w 2014 i 

2015 r. uległy w ostatnim okresie istotnemu obniże-

niu. Jednocześnie prognozy te są obarczone większą 

niż zwykle niepewnością. W maju br. analitycy ryn-

kowi oczekiwali (prognozy z ankiety Bloomberga), że 

wzrost PKB w Rosji w bieżącym roku wyniesie 0,8%, 

podczas gdy jeszcze w lutym br. oczekiwano wzrostu 

na poziomie 2,2%. Ponadto w 2015 r. oczekiwane jest 

jedynie dość słabe ożywienie. Niska dynamika PKB w 

Rosji w bieżącym roku będzie w dużym stopniu wyni-

kiem osłabienia inwestycji oraz odpływu kapitału z 
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tego kraju42, będących w istotnym stopniu pokłosiem 

niepewności wywołanej rosyjską agresywną polityką 

zagraniczną, w tym zwłaszcza aneksją części teryto-

rium Ukrainy. Dodatkowym czynnikiem osłabiającym 

wzrost rosyjskiego PKB w nadchodzących kwartałach 

będą dokonane już podwyżki stóp procentowych (w 

marcu br. Centralny Bank Rosji podniósł główną stopę 

z 5,50% do 7,00%, po czym w kwietniu br. dokonał 

kolejnej podwyżki w wysokości 50 pkt. bazowych). 

Oczekuje się,  że wsparciem dla wzrostu PKB powinien 

być dość odporny do tej pory popyt konsumpcyjny, 

który jednak od pewnego czasu stopniowo słabnie w 

sytuacji wysokich cen, malejącej dynamiki kredytu oraz 

stopniowo obniżającej się dynamiki płac.  

Pomimo niskiego tempa wzrostu gospodarczego, 

inflacja prawdopodobnie będzie się utrzymywać na 

podwyższonym poziomie w bieżącym roku, wskutek 

istotnej deprecjacji rosyjskiej waluty. W maju br. 

analitycy rynkowi oczekiwali inflacji w 2014 r. na po-

ziomie 6,4%, wobec lutowych oczekiwań w wysokości 

5,5%. 

                                                                                                             
42 Według danych Centralnego Banku Rosji odpływ kapitału w 

I kw. br. wyniósł 51 mld dolarów wobec odpływu w wysoko-
ści 60 mld dolarów w całym 2013 r.  
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Tabela 11 Prognozy makroekonomiczne dla Rosji 

 

2013 2014 2015 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 

realny PKB, % r/r 

MFW (kwi-14) 1,3* 0,2 1,0 0,9* - - - 1,5 

OECD (maj-14) 1,3* 0,5 1,8 0,9* - - - - 

EBOiR (maj-14) 1,3* 0,0 0,6 0,9* - - - - 

Bloomberg (maj-14) 1,3* 0,8 1,8 0,9* 0,4 0,6 1,1 1,9 

CPI, % r/r 

MFW (kwi-14) 5,6* 5,3 5,3 6,4* - - - - 

OECD (maj-14) 5,6* 6,0 4,6 6,4* - - - - 

EBOiR (maj-14) 5,6* 5,8 - 6,4* - - - - 

Bloomberg (maj-14) 5,6* 6,4 5,4 6,4* 7,0 6,5 6,1 5,4 

* dane rzeczywiste 
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Indie 
 

� Dynamika PKB siódmy kwartał z rzędu utrzymuje 

się na relatywnie niskim poziomie w kategoriach 

historycznych  

 

� W IV kw. ub.r. rolnictwo i usługi ponownie wspie-

rały wzrost gospodarczy 

 

� Słaby popyt wewnętrzny wciąż stanowi barierę 

wzrostu produkcji przemysłowej, jednak nastroje 

w branży przetwórczej dalej poprawiają się 

 

� W kwietniu 2014 r. sezonowy spadek inflacji WPI 

za sprawą niższej dynamiki cen żywności, w tym  

zbóż i warzyw 

 

� Wygrana opozycyjnej partii BJP kierowanej przez 

Modiego zapowiada przyspieszenie niezbędnych 

reform gospodarczych 

 

� W latach 2014-2015 umiarkowane przyspieszenie 

wzrostu gospodarczego dzięki stopniowo rosnącej 

aktywności inwestycyjnej i wyższemu eksportowi 

 

Bieżące i oczekiwane tendencje w gospodarce 

Gospodarka Indii w dalszym ciągu rozwija się w tem-

pie poniżej 5% r/r, a więc zdecydowanie wolniej niż na 

przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Głównymi czynni-

kami wzrostu pozostają rolnictwo i usługi, które łącznie 

wytwarzają pond 70% wartości dodanej. Natomiast prze-

mysł, w tym głównie branża przetwórcza, przeżywa sta-

gnację, co ma związek m.in. z utrzymującą się niską dy-

namiką popytu wewnętrznego.  Mimo to nastroje przed-

siębiorców w branży przetwórczej nadal poprawiały się w 

oczekiwaniu na lepszą koniunkturę w nadchodzących 

miesiącach. Inflacja WPI w Indiach ponownie obniżyła 

się na początku 2014 r., choć inflacja bazowa utrzymywa-

ła się na podwyższonym poziomie z uwagi na wyższe 

koszty produkcji. W maju br. zakończyły się wybory par-

lamentarne, w których zwyciężyła opozycyjna partia 

Modiego nastawiona prorynkowo. Zdaniem większości 

ekonomistów działania nowego rządu Indii powinny 

przyczynić się do przyspieszenia niezbędnych reform 

gospodarczych. Niemniej ważnym wyzwaniem stojącym 

przed nowo wybranym rządem będzie niewątpliwie dąże-

nie do obniżenia nadmiernego deficytu budżetowego  

i handlowego. W latach 2014-2015 spodziewane jest stop-

niowe ożywienie koniunktury w gospodarce Indii, głównie 

za sprawą rosnących inwestycji sektora publicznego  

i prywatnego. Mimo to, inflacja będzie raczej stabilizować 

się z uwagi na nadal słaby popyt wewnętrzny oraz dalszą 

restrykcyjną politykę pieniężną banku centralnego. 

Wzrost gospodarczy 

W dalszym ciągu na wzrost aktywności gospodarczej w 

Indiach pozytywnie oddziałują dwa sektory: rolnictwo 

i usługi (Wykres 88). Pomimo wolniejszej dynamiki 

wartości dodanej w IV kw. 2013 r., rolnictwo swą nadal 

dobrą koniunkturę zawdzięcza przede wszystkim wyjąt-

kowo korzystnym warunkom atmosferycznym (m.in. 

rekordowo wysokie opady deszczu oraz brak ekstremal-

nych zjawisk pogodowych w postaci np. cyklonów). 

Wstępne szacunki pokazują, że ubiegłoroczne zbiory 

pszenicy, ryżu, roślin oleistych oraz bawełny osiągnęły 

najwyższy poziom w historii. Sektor usług wciąż notuje 

wzrost produkcji, co przekłada się na wyższy wkład w 

tworzenie wartości dodanej w całej gospodarce Indii (4,3 

pkt. proc. w IV kw. 2013 r. wobec  3,7 pkt. proc. kwartał 

wcześniej). Natomiast przemysł  kolejny kwartał rozcza-

rowuje, o czym świadczy ujemna dynamika wartości 

dodanej wytworzonej w ub.r. Na słabe wyniki tego sekto-

ra negatywnie wpływa głównie anemiczny wzrost popytu 

wewnętrznego.  

Obserwowane spowolnienie tempa wzrostu gospodar-

czego jest pochodną nierozwiązanych problemów 

strukturalnych w Indiach, do których zalicza się m.in. 

przestarzała infrastruktura drogowo-kolejowa, niedo-

statecznie rozwinięta sieć energetyczna, rozrośnięta 

biurokracja oraz panująca w kraju korupcja. Powyższe 

bariery w istotny sposób hamują aktywność inwestycyjną 

przedsiębiorstw, o czym świadczą dane na temat struktury 

popytowej PKB (Wykres 89). W okresie październik-

grudzień 2013 r. nakłady na środki trwałe obniżyły się o 

1,1% r/r, podczas gdy w tym samym kwartale 2012 r. 
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zwiększyły się o 4,4% r/r, a w latach poprzednich rosły w 

tempie dwucyfrowym. Większość ekonomistów uważa,  

że nowy rząd indyjski43 przyspieszy wdrażanie niezbęd-

nych reform, w szczególności wznowi zawieszone projek-

ty infrastrukturalne (z zakresu m.in. infrastruktury i ener-

getyki), zniesie bariery dla napływu zagranicznych inwe-

stycji bezpośrednich oraz zmniejszy poziom biurokracji i 

korupcji. 

Wykres 88. Dynamika realnego PKB: dekompozycja 
strony podażowej (w pkt. proc.) 

 
Źródło: India’s Central Statistics Office 
 

Konsumpcja prywatna w Indiach nadal rośnie, jednak 

jej dynamika jest zdecydowanie niższa niż w poprzed-

nich latach. W okresie październik-grudzień ub.r. spoży-

cie indywidualne zwiększyło się o 2,5% r/r wobec 5,1% r/r 

w tym samym kwartale 2012 r. Czynnikiem ograniczają-

cym skłonność gospodarstw domowych do zakupów jest 

m.in. utrzymująca się relatywnie wysoka inflacja oraz 

niski kurs rupii do dolara amerykańskiego. Na obserwo-

wany powolny wzrost wydatków gospodarstw domowych 

odcisnęła się również ubiegłoroczna decyzja rządu Indii  

o ograniczeniu wielkości sprowadzanego do kraju złota  

i złotej biżuterii44. Te dwa towary zajmują ważne miejsce 

                                                                                                             
43 Według wstępnych wyników w niedawnych wyborach po-

wszechnych zwyciężyła Indyjska Partia Ludowa (BJP), kie-
rowana przez Narendrę Modiego, która zdobyła ponad po-
łowę miejsc w izbie niższej krajowego parlamentu. 

44 W lipcu ub.r. rząd Indii nałożył 10-procentowe cło na import 
złota oraz wprowadził zasadę 80/20, która nakazywała 

 

w budżetach indyjskich konsumentów, co jest podykto-

wane nie tylko względami kulturowymi, ale również 

przesłankami inwestycyjnymi. 

Wymiana handlowa z zagranicą drugi kwartał z rzędu 

pozytywnie oddziaływała na dynamikę PKB Indii. 

Eksport towarów i usług zwiększył się w IV kw. 2013 r.   

o 11,4% r/r, głównie na skutek deprecjacji kursu rupii.  

Z kolei import zmniejszył się w tym czasie o 3,8% r/r, co 

wynikało w znacznej mierze ze spadku importu złota  

i złotej biżuterii. W konsekwencji deficyt handlowy Indii 

obniżył się (w relacji do PKB) do 8,6% w okresie paździer-

nik-grudzień ub.r. z 10,8% w okresie kwiecień-czerwiec 

ub.r. Wstępne szacunki za okres styczeń-marzec 2014 r. 

świadczą o dalszym obniżaniu się deficytu handlowego. 

Wykres 89. Dynamika realnego PKB: dekompozycja 
strony popytowej(w pkt. proc.) 

 
Źródło: India’s Central Statistics Office 
 

 

Produkcja przemysłowa i nastroje przedsiębiorców 

Pomimo rosnącego eksportu, produkcja przemysłowa 

w Indiach zmniejszyła się w I kw. br. o 0,5% r/r, po 

                                                                                                             

reeksport 20% zakupionego złota. Powyższe działania miały 
na celu ograniczenie rosnącego deficytu handlowego, które-
go głównym źródłem był nadmierny napływ kruszcu do kra-
ju. 
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spadku o 0,8% r/r w IV kw. ub.r. Wydaje się zatem, że 

czynnikiem hamującym wzrost produkcji jest słaby popyt 

wewnętrzny. Potwierdzeniem tego jest dalsze obniżanie 

się produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku i 

dóbr inwestycyjnych,  które są kierowane wyłącznie na 

rynek krajowy. Z drugiej zaś strony, produkcja dóbr pod-

stawowych45, pośrednich i konsumpcyjnych nietrwałych 

nadal zwiększała się, co należy wiązać z utrzymującą się 

koniunkturą w branżach związanych z eksportem 

(Wykres 90).  

Wykres 90. Dynamika produkcji przemysłowej w Indiach 
i jej głównych składowych 

 
 
Źródło: India’s Central Statistics Office 
 

Pomimo obniżającej się produkcji przemysłowej, 

nastroje w sektorze przetwórczym nadal poprawiały 

się. Wskaźnik PMI dla tego sektora utrzymywał się na 

początku 2014 r. nadal powyżej 50 pkt, głównie za sprawą 

rosnącego portfela zamówień zagranicznych (Wykres 91). 

Ponadto wyniki badania ankietowego pokazują, że przed-

siębiorcy spodziewają się wzrostu produkcji w nadchodzą-

cych miesiącach. Natomiast nastroje w sektorze usług w 

dalszym ciągu pogarszały się. Wskaźnik PMI dla tego 

sektora znajdował się w pierwszych miesiącach br. co 

prawda poniżej 50 pkt, jednak jego wartości stopniowo 

rosły. 

                                                                                                             
45 Do tej kategorii zalicza się m.in. paliwa, metale (np. żelazo, 

stal) oraz produkty chemiczne (np. soda, kwasy). 

Wykres 91. Wskaźniki PMI dla sektora przetwórstwa 
przemysłowego i usług w Indiach 

 
Źródło: Markit Economics 
 

Inflacja 

W kwietniu br. inflacja WPI46 obniżyła się do 5,2% r/r, 

po trzech kolejnych miesiącach wzrostów. Zaobserwo-

wany spadek dynamiki cen producenta miał charakter 

sezonowy, gdyż w porównaniu z kwietniem 2013 r. infla-

cja okazała się wyższa (4,8% r/r), i wynikał przede wszyst-

kim z wolniejszego wzrostu cen żywności, w szczególności 

zbóż i warzyw. To ostatnie należy wiązać z wyjątkowo 

dobrymi zbiorami w rolnictwie w następstwie rekordowo 

wysokich opadów deszczu w ubiegłorocznej porze mon-

sunowej. W kolejnych miesiącach br. możliwy jest stop-

niowy wzrost inflacji WPI z uwagi na spodziewane mniej-

sze od przeciętnych opady deszczu w następstwie zmian 

pogodowych wywołanych tzw. efektem El Niño47. 

                                                                                                             
46 Wskaźnik WPI (wholesale price index) jest wiodącym indek-

sem zmiany cen w Indiach. Służy on do pomiaru zmiany cen 
dóbr producenta na początkowym etapie produkcji. W skład 
koszyka dóbr objętych badaniem wchodzą trzy grupy pro-
duktów: i) podstawowe (primary articles), ii) paliwa, energia, 
etc. (fuel, power, light & lubricants), iii) przetworzone (manu-
factured products). 

47 Efekt ten polega na okresowym ociepleniu powierzchnio-
wych wód wschodniego Oceanu Spokojnego, co prowadzi do 
wystąpienia anomalii pogodowych w postaci susz i burz py-
łowych. 
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Pomimo słabego popytu wewnętrznego, inflacja bazowa48 

w Indiach utrzymywała się na podwyższonym poziomie. 

Co prawda w kwietniu br. obniżyła się do 3,4% r/r z 3,5% 

r/r miesiąc wcześniej, jednak znajdowała się powyżej 

poziomu z poprzedniego roku budżetowego (2,9% r/r), 

który zakończył się w marcu 2014 r.. Sztywność cen dóbr 

przetworzonych, z wyłączeniem żywności, była związana 

m.in. z wpływem słabego kursu rupii wobec dolara ame-

rykańskiego na ceny towarów importowanych, wykorzy-

stywanych w krajowej produkcji (efekt pass-through). 

Drugim czynnikiem ograniczającym spadek dynamiki 

inflacji bazowej były również podwyżki cen regulowanych 

z grupy produktów przemysłu chemicznego i papiernicze-

go. 

Wykres 92. Zmiana wskaźnika cen hurtowych (WPI) w 
Indiach 

 
Źródło: India’s Central Statistics Office 

Prognozy 

W roku budżetowym kończącym się w marcu 2014 r. 

gospodarka Indii prawdopodobnie zanotowała naj-

niższe tempo wzrostu w ostatnich dwudziestu latach. 

Natomiast w kolejnych latach spodziewane jest ożywie-

                                                                                                             
48 W Indiach pod pojęciem inflacji bazowej rozumie się infla-

cję WPI, po wyłączeniu cen dóbr z dwóch pierwszych grup 
(tzn. produkty podstawowe i paliwa) oraz cen żywności 
przetworzonej z grupy trzeciej. Innymi słowy, inflacja bazo-
wa informuje o zmianie cen produktów przetworzonych 
innych niż żywność (non-food manufactured products infla-
tion).  

nie, choć będzie ono raczej umiarkowane. Do wzrostu 

aktywności gospodarczej przyczyni się m.in. oczekiwana 

poprawa nastrojów przedsiębiorców i konsumentów oraz 

stopniowo stablizująca się inflacja. Zakłada się również, że 

polityka gospodarcza nowego rządu, zorientowana na 

usunięcie wąskich gardeł indyjskiej gospodarki (moderni-

zacja infrastruktury drogowo-kolejowej, rozbudowa sieci 

energetycznej, itd.), przyczyni się do wzrostu aktywności 

inwestycyjnej oraz poprawy klimatu biznesowego w kra-

ju. Ponadto przewiduje się, że impuls prowzrostowy 

przyjdzie także z zagranicy z uwagi na oczekiwane oży-

wienie w gospodarkach głównych partnerów handlowych. 

Oczekuje się, że w latach 2014-2015 inflacja w Indiach 

będzie stopniowo stabilizować się lub nawet obniżać 

się, pomimo zakładanej poprawy aktywności gospo-

darczej. Będzie temu sprzyjać m.in. wciąż słaby popyt 

wewnętrzny, w tym również inwestycyjny. Przewiduje się 

bowiem, że wspomniane działania nowego rządu zmierza-

jące do pobudzenia aktywności inwestycyjnej, przyniosą 

efekty, ale raczej w dłuższej perspektywie niż najbliższe 

dwa lata. Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za 

możliwym dalszym spadkiem inflacji jest restrykcyjna 

polityka władz banku centralnego Indii oraz zapowiedź 

wprowadzenia strategii bezpośredniego celu inflacyjnego 

(władze monetarne zamierzają obniżyć inflację CPI, która 

w kwietniu br. wyniosła 8,6% r/r, do poziomu 8,0% na 

koniec 2014 r., a następnie do 6,0% w 2015 r.). 
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Tabela 12. Prognozy makroekonomiczne dla Indii 

 

2013 2014 2015 2014Q1 2014Q2 2014Q3 

Realny PKB w cenach czynników wytwórczych (%, r/r) 

MFW (kwi-14) 4,6 5,4 6,4 - - - 

OECD (maj-14) 4,5 4,9 5,9 - - - 

Bloomberg (kwi-14) 4,7 5,3 6,1 5,0 5,2 5,4 

SPF* (kwi-14) 4,7 5,5 - 5,0 5,3 5,7 

Inflacja WPI (%, r/r) 

OECD (maj-14) 5,9 6,3 6,4 - - - 

Bloomberg (kwi-14) 6,0 5,5 5,6 5,8 4,8 5,0 

SPF* (kwi-14) 6,0 5,8 - 5,8 4,6 4,9 

* Ankieta przeprowadzona przez Bank Centralny Indii (Survey of Professional Forecasters).  
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Europa Środkowo-Wschodnia 

� Dalsze przyspieszenie tempa wzrostu gospodar-

czego w większości gospodarek EŚW w wyniku 

coraz szybszego wzrostu popytu krajowego. 

   

� Dynamiczny wzrost produkcji przemysłowej 

pomimo spowolnienia skali poprawy nastrojów 

w przemyśle 

 

�  Pierwsze sygnały lepszej sytuacji na rynkach 

pracy 

 

�  Poprawa optymizmu konsumentów przekłada-

jąca się na wzrost konsumpcji gospodarstw do-

mowych 

 

�  Spadek inflacji do najniższych poziomów w 

historii, ujemna dynamika cen w Bułgarii, 

Chorwacji, na Słowacji i Węgrzech 

 

�  Oczekiwane przyspieszenie tempa wzrostu w 

latach 2014-2015. Możliwość wyhamowania oży-

wienia w strefie euro i konflikt rosyjsko-

ukraiński największymi ryzykami dla wzrostu 

 

Bieżące i oczekiwane tendecje w gospodarce 

 W I kw. 2014 r. (według wstępnych szacunków), 

dynamika PKB w większości gospodarek EŚW kon-

tynuowała tendencję wzrostową. Odmienny trend 

można było zaobserwować w krajach bałtyckich.  

Wskaźniki koniunktury bieżącej oraz powoli po-

prawiająca się sytuacja na rynkach pracy sugerują 

dalszy wzrost popytu krajowego zarówno inwestycji, 

jak i konsumpcji, który był już wyraźnie zauważalny w 

II połowie 2013 r. Poprawa nastrojów i wzrost produk-

cji w przemyśle świadczą natomiast o stale silnym 

popycie zewnętrznym, który pozostawał ważnym 

czynnikiem wzrostu w krajach EŚW. 

W kolejnych kwartałach 2014 r. i 2015 r. oczekiwane 

jest dalsze przyspieszenie wzrostu gospodarczego w 

krajach EŚW. Zmianie powinna ulegać też jego struk-

tura. Popyt krajowy będzie bowiem w coraz większym 

stopniu stawał się głównym silnikiem napędzającym 

gospodarki regionu, a na jego wzrost wpłynie mniej 

restrykcyjna polityka fiskalna, akomodacyjna polityka 

pieniężna, powolna poprawa sytuacji na rynkach pracy 

i stale utrzymująca się na relatywnie niskim poziomie 

inflacja. Z kolei czynnikiem hamującym wzrost zarów-

no konsumpcji, jak i inwestycji w regionie będzie trwa-

jący proces oddłużania się gospodarstw domowych i 

przedsiębiorstw. 

Eksport, oparty na popycie ze strony strefy euro, w 

najbliższych kwartałach również powinien wzrastać, 

jednak towarzyszyć mu będzie coraz silniejszy wzrost 

importu i w rezultacie wkład eksportu netto do wzrostu 

PKB powinien powoli się zmniejszać. Największym 

zagrożeniem dla utrzymania wzrostów eksportu jest 

spowolnienie ożywienia w strefie euro. Istotnym ryzy-

kiem jest także kryzys rosyjsko-ukraiński. Osłabienie 

popytu ze strony tych krajów ma już negatywny wpływ 

na kształtowanie się handlu zagranicznego, ale dalsze 

skutki kryzysu są trudne do oszacowania ze względu na 

silnie polityczny charakter konfliktu. 

Wzrostowi gospodarczemu w I kw. 2014 r. towarzy-

szył jednoczesny spadek inflacji, która w kwietniu br. 

obniżyła się do historycznie niskich poziomów. W Buł-

garii, Chorwacji, na Słowacji i Węgrzech była wręcz 

ujemna. Spadek inflacji wynikał przede wszystkim z 

czynników o charakterze podażowym, czyli spadków 

dynamiki cen żywności i energii (m.in. w wyniku decy-

zji administracyjnych). 

Wzrost gospodarczy 

Obserwowane w większości krajów EŚW od począt-

ku 2013 r. ożywienie gospodarcze było kontynuo-

wane w I kw. 2014 r. Wstępne szacunki PKB dla kra-
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jów EŚW49 wskazują na przyspieszenie tempa wzrostu 

PKB w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Z 

kolei, w krajach bałtyckich, w których już w 2013 r. 

dynamika PKB spowalniała, proces ten był konty-

nuowany w I kw. 2014 r. Podobnie jak w poprzednich 

kwartałach, największy spadek dynamiki PKB miał 

miejsce w Estonii, gdzie w I kw. br. PKB zmniejszył się 

o 1,5% r/r, przede wszystkim w wyniku osłabienia popy-

tu ze strony głównych partnerów handlowych. Ozna-

czało to, że Estonia, której gospodarka jeszcze w latach 

2011-2012 była najszybciej rosnącą w UE (średnio nie-

mal 7% r/r), doświadczyła najsilniejszej, poza Cyprem, 

recesji. 

Wykres 93. Tempo wzrostu PKB w krajach EŚW, w %, 
r/r

 
Źródło: Eurostat 
 

W I kw. 2014 r., podobnie jak miało to miejsce w  

2013 r.prawdopodobnie zmieniła się struktura wzro-

stu gospodarczego w krajach EŚW w kierunku wzro-

stu roli popytu krajowego kosztem eksportu netto.  

W trzech pierwszych kwartałach 2013 r. zdecydowa-

nie największy wkład do wzrostu miało saldo wy-

miany handlowej z zagranicą. Wynikało to z rosną-

cego eksportu, wspieranego przez ożywienie popytu 

ze strony strefy euro. Jednak wkład eksportu netto do 

                                                                                                             
49 Brak danych dla Chorwacji i Słowenii. 

wzrostu nie był taki sam we wszystkich krajach EŚW. 

W krajach bałtyckich był on niższy niż wkład popytu 

krajowego, na co wpływ miało większe powiązanie 

handlowe z Rosją i krajami b. ZSRR, które w 2013 r. 

doświadczyły wyraźnego spowolnienia gospodarczego. 

Z kolei największy wkład eksportu do dynamiki PKB 

miał miejsce w Rumunii, Bułgarii i na Słowacji (co było 

w dużej mierze zasługą rosnącego popytu na produko-

wane w tych krajach samochody).  

Wkład eksportu netto do wzrostu PKB stopniowo 

się zmniejszał, w wyniku jeszcze szybciej rosnącego 

importu. Z jednej strony odpowiadał za to coraz silniej-

szy popyt krajowy w krajach EŚW, który generował 

wzrost importu, a z drugiej zmieniała się struktura 

eksportu. Wzrost udziału strefy euro, kosztem krajów 

trzecich (zwłaszcza krajów b. ZSRR) spowodował 

wzrost handlu wewnątrzkorporacyjnego, co skutkowa-

ło zwiększoną importochłonnością produkcji. 

Wykres 94. PKB i jego składowe, w pp. r/rr., w %, 
kw/kw 

 
Źródło: Eurostat 
 

Jednocześnie można było zauważyć stopniowy 

wzrost popytu krajowego. Jego wkład do dynamiki 

PKB w IV kw. 2013 r. był już wyższy niż eksportu netto 

(po raz pierwszy od IV kw. 2011 r.). Już od początku 

ub.r., można było zauważyć wzrost dynamiki kon-

sumpcji prywatnej. W IV kw. ub.r. wyniosła ona 1,8% 
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r/r, podczas gdy jeszcze na przełomie 2012 i 2013 r. 

miał miejsce spadek spożycia indywidualnego. Kon-

sumpcja prywatna wzrosła w większości gospodarek 

regionu, poza Bułgarią, Estonią i Łotwą (aczkolwiek 

tempo wzrostu konsumpcji prywatnej w krajach bał-

tyckich nadal było relatywnie wysokie). W Chorwacji i 

Słowenii wciąż odnotowywano spadki spożycia indywi-

dualnego w ujęciu rocznym, jednak w IV kw. 2013 r. 

ich skala zmniejszyła się. 

Dynamika nakładów inwestycyjnych w IV kw. ub.r. 

również wzrosła i po raz pierwszy od ponad roku 

miała dodatni wkład do wzrostu gospodarczego w 

skali całego regionu EŚW. Spadek nakładów inwesty-

cyjnych miał miejsce tylko w Estonii i na Łotwie (w 

wyniku zakończenia dużych projektów infrastruktural-

nych realizowanych w poprzednich latach) oraz w 

Rumunii (spadek inwestycji w środki transportu).  

Wzrost inwestycji dotyczył w dużym stopniu inwe-

stycji publicznych, współfinansowanych ze środków 

UE. W nieco mniejszym stopniu rosły natomiast inwe-

stycje prywatne, jednak ich wzrost również przyspie-

szył. Było to zauważalne zwłaszcza w przypadku przed-

siębiorstw działających w przetwórstwie przemysło-

wym i dotyczyło głównie zakupu nowych urządzeń i 

maszyn oraz środków transportu. Inwestycje budowal-

ne rosły w wolniejszym tempie.  

Wzrost popytu krajowego był wynikiem obserwo-

wanej w większości krajów regionu mniej restryk-

cyjnej polityki fiskalnej oraz akomodacyjnej polity-

ki pieniężnej. W przypadku konsumpcji gospodarstw 

domowych korzystny wpływ na ich decyzje zakupowe 

miały stale obniżająca się inflacja, a w niektórych kra-

jach również poprawa sytuacji na rynkach pracy. 

Czynnikiem, który wciąż wpływał na ograniczenie 

wzrostu popytu krajowego w większości krajów 

EŚW (poza Polską, Czechami, Słowacją i Bułgarią) 

był trwający proces delewarowania sektora pry-

watnego (zarówno gospodarstw domowych, jak i 

przedsiębiorstw). Proces ten nawet nasilił się na prze-

łomie 2013 i 2014 r., co sugeruje, że niska podaż kredy-

tów w dalszej części 2014 r. również nie będzie wspiera-

ła odbudowy inwestycji i konsumpcji. 

Koniunktura w przemyśle 

W I kw. 2014 r. aktywność w przemyśle krajów EŚW 

nadal rosła. W stosunku do IV kw. 2013 r. produkcja 

wzrosła o 1,1%. W marcu 2013 r. roczna dynamika 

produkcji przemysłowej wyniosła 6,3%, co było najlep-

szym wynikiem od połowy 2011 r.  

Sytuacja w poszczególnych krajach regionu była jednak 

zróżnicowana. W większości gospodarek EŚW zaobser-

wowano stały wzrost produkcji, a największy (2-3% 

kw/kw) był on w Chorwacji, Rumunii, na Słowacji i 

Węgrzech. Z kolei w krajach bałtyckich wolumen pro-

dukcji przemysłowej się zmniejszył. Na Litwie spadek 

wyniósł blisko 5% kw/kw, na Łotwie 3,5% kw/kw. Spa-

dek produkcji wiązał się jednak z wyraźnym ogranicze-

niem produkcji rafinerii w Możejkach (Litwa) oraz 

zakładów metalurgicznych w Lipawie (Łotwa). Sytuacja 

ta wpłynęła też wyraźnie na obniżenie eksportu w obu 

tych krajach. 

W I kw. 2014 r. w najszybszym tempie zwiększała się 

produkcja dóbr konsumpcyjnych. Dotyczyło to prze-

de wszystkim towarów trwałego użytku, podczas gdy 

produkcja żywności i innych dóbr nietrwałych niemal 

nie zmieniła się w porównaniu z IV kw. 2013 r. Produk-

cja dóbr pośrednich oraz inwestycyjnych również rosła, 

jednak w wyraźnie słabszym tempie. Od 2013 r., po-

dobnie jak miało to miejsce w całej UE, w regionie 

EŚW obniżała się produkcja energii. 

Zwiększonej produkcji przemysłowej w I kw. br. 

towarzyszył również dalszy wzrost eksportu. Wyni-

kał on ze zwiększonego handlu z krajami UE. Z kolei 

eksport poza gospodarki unijne wyraźnie spowalniał, 

co wiązało się przede wszystkim ze słabnącym popytem 

ze strony Rosji, Ukrainy i innych krajów b. ZSRR (naj-

bardziej było to widoczne w spadku wartości eksportu 

w krajach bałtyckich). 

W styczniu i lutym br. można było zaobserwować wy-

raźny wzrost zarówno wskaźników PMI w najwięk-

szych gospodarkach EŚW (Polska, Czechy, Węgry), 

które osiągnęły najwyższy poziom od blisko trzech lat, 

jak i poprawę wskaźników Komisji Europejskiej dla 
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niemal wszystkich krajów w regionie. Jednak w kolej-

nych dwóch miesiącach (marzec-kwiecień br.) 

wzrost optymizmu przedsiębiorców osłabił się. Za-

uważalne było to zwłaszcza w krajach bałtyckich. Na 

pogorszenie się nastrojów w tych krajach wpłynął spa-

dek napływu zamówień krajowych i zagranicznych 

oraz oczekiwane zmniejszenie produkcji w najbliższych 

miesiącach.  

Wykres 95. PMI w przetwórstwie przemysłowym 

 
Źródło: Eurostat 
 

Rynek pracy 

Sytuacja na rynku pracy w I kw. 2014 r. w większości 

krajów stopniowo się poprawiała. W żadnej gospo-

darce regionu nie odnotowano już wzrostu zharmoni-

zowanej stopy bezrobocia. Jedynie w Czechach i Chor-

wacji nie zmieniła się ona, a w pozostałych krajach 

spadła. Wyraźny spadek stopy bezrobocia miał miej-

sce na Węgrzech (o 0,8 pp.), co było jednak w dużej 

części wynikiem wzrostu zatrudnienia w sektorze pu-

blicznym w ramach programów interwencyjnych rzą-

du, oraz w Estonii (o 0,6 pp.). Spadek zharmonizowa-

nej stopy bezrobocia w tym okresie miał również miej-

sce w Bułgarii, Polsce, Rumunii, Słowenii, na Litwie i 

Słowacji, jednak był on zdecydowanie niższy (nie prze-

kraczał 0,3 pp.).  

Podobnie, jak miało to miejsce w 2013 r., w marcu 2014 

r. najniższą stopę bezrobocia można było zaobserwo-

wać w Czechach (6,7%) i Rumunii (7,2%), a najwyższą 

w Chorwacji (17,3%) oraz na Słowacji (13,9%).  

Statystyki zatrudnienia z 2013 r. również wskazują na 

pierwsze oznaki powolnego ożywienia sytuacji na ryn-

kach pracy. W IV kw. zwiększyło się ono w krajach 

EŚW w ujęciu rocznym o 0,5%. Spadek liczby pracują-

cych miał miejsce już tylko w Bułgarii, Chorwacji i 

Słowenii, natomiast na Litwie i Węgrzech wzrost 

zatrudnienia przekroczył 2% r/r (aczkolwiek w przy-

padku Węgier może to być jedynie sytuacja tymczaso-

wa). Wzrost zatrudnienia w regionie EŚW miał miejsce 

przede wszystkim w przemyśle, sektorze publicznym 

(zwłaszcza na Węgrzech) oraz w handlu detalicznym. Z 

kolei w budownictwie i rolnictwie liczba pracujących 

zmniejszyła się w trakcie 2013 r. 

Wykres 96. Zharmonizowana stopa bezrobocia w 
grudniu 2014 r. w krajach EŚW, w % 

 
* luty 2014, ** IV 2013 
Źródło: Eurostat 
 

Koniunktura konsumencka 

Nastroje konsumentów w regionie EŚW w okresie 

styczeń-kwiecień 2014 r., podobnie jak miało to 

miejsce w 2013 r., poprawiały się. Zaskakująco duża 

była skala wzrostu optymizmu gospodarstw domo-

wych. W kwietniu 2014 r. zagregowany wskaźnik dla 
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całego regionu50 osiągnął najwyższą wartość od 

października 2008 r. Wskaźniki Komisji Europejskiej 

opisujące nastroje konsumentów nie wzrosły jednak we 

wszystkich krajach EŚW. W krajach bałtyckich, a także 

Polsce, można było zauważyć ich niewielki spadek w 

tym okresie. 

Oczekiwana kontynuacja ożywienia w gospodarkach, 

wzrost realnych dochodów (w wyniku spadku inflacji i 

oczekiwań inflacyjnych) oraz poprawiające się perspek-

tywy na rynkach pracy zadecydowały o coraz lepszej 

ocenie przyszłej sytuacji gospodarstw domowych. Je-

dynie w krajach bałtyckich, a w mniejszym stopniu 

także w Polsce, konsumenci byli bardziej sceptyczni na 

temat przyszłosci. 

Poprawa nastrojów konsumentów była potwier-

dzona przez wzrost obrotów w handlu detalicznym. 

W I kw. 2014 r. wolumen sprzedaży detalicznej w kra-

jach EŚW zwiększył się o 1,6% wobec IV kw. 2013 r., a 

w ujęciu rocznym wzrost ten wyniósł 4,1%, co oznacza-

ło, że był on największy od połowy 2008 r. Wzrost 

sprzedaży dotyczył zarówno żywności, artykułów nie-

żywnościowych oraz paliw. 

Największy wzrost sprzedaży detalicznej w I kw. 2014 r. 

miał miejsce w Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech. Po-

mimo pogorszenia się nastrojów konsumentów, obroty 

w handlu detalicznym w Polsce i krajach bałtyckich 

również wzrosły. Jedynymi krajami w regionie, w któ-

rych można było odnotować ich spadek były Słowenia i 

Chorwacja, co potwierdza ciągły spadek konsumpcji w 

tych krajach. 

 

Inflacja 

Obserwowany w 2013 r. spadek dynamiki cen w 

krajach EŚW był kontynuowany w pierwszych mie-

siącach 2014 r. W kwietniu br. roczna dynamika 

HICP w skali całego regionu wyniosła 0,3%, co ozna-

                                                                                                             
50 Średnia ważona wielkością konsumpcji prywatnej w 11 

krajach EŚW. 

czało, że inflacja w regionie spadła do najniższego 

poziomu od momentu rozpoczęcia publikacji staty-

styk HICP dla krajów EŚW. Spadek inflacji w 2014 r. 

wyniósł 0,4 pp., a łącznie od września 2012 r., kiedy to 

rozpoczął się proces dezinflacji, dynamika HICP spadła 

o 3,9 pp. Największy spadek inflacji był obserwowany 

w Czechach, Estonii i na Węgrzech, o czym w dużej 

mierze decydowały obniżki cen regulowanych51. W 

Rumunii i na Łotwie można już było zaobserwować 

wzrost dynamiki cen. Na Łotwie częściowo można to 

wytłumaczyć wzrostem cen po wstąpieniu do strefy 

euro. 

Wykres 97. Inflacja HICP i jej komponenty, w pp., r/r 

 
Źródło: Eurostat 
 

W kwietniu 2014 r. stosunkowo najwyższą inflację 

obserwowano w Rumunii (1,6%), Estonii i na Łotwie 

(0,8%). W pozostałych gospodarkach EŚW była ona 

nieznacznie wyższa od zera, a w Bułgarii, Chorwacji, na 

Słowacji i Węgrzech nawet ujemna. W Bułgarii ujemną 

dynamikę cen konsumpcyjnych można obserwować już 

od połowy 2013 r. Ujemna dynamika cen w tych go-

spodarkach wydaje się mieć jedynie przejściowy cha-

rakter, wynikający z obniżek cen regulowanych oraz 

korzystnego kształtowania się cen surowców energe-

tycznych i żywności. Po ustąpieniu efektów bazy zwią-

                                                                                                             
51 M.in. obniżki cen elektryczności w Czechach, na Litwie i 

Słowacji, cen gazu na Litwie i Węgrzech. 
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zanych z obniżkami cen regulowanych (głównie cen 

energii) inflacja powinna ponownie stać się dodatnia. 

Za spadek inflacji w regionie w czterech pierwszych 

miesiącach 2014 r. odpowiadały, podobnie jak w 

2013 r., przede wszystkim czynniki o charakterze 

podażowym. Jednak, o ile w 2013 r. największy wkład 

do spadku dynamiki HICP miały ceny energii, to na 

początku 2014 r. w największym stopniu zmniejszyła 

się dynamika cen żywności, zwłaszcza żywności nie-

przetworzonej. 

Wykres 98. Inflacja HICP i oczekiwania inflacyjne,  
w %,  r/r 

 
Źródło: Eurostat, Komisja Europejska 
 

Inflacja bazowa w regionie EŚW w okresie styczeń-

kwiecień 2014 r. była stosunkowo stabilna (0,6%-0,7%) i 

wciąż znajdowała się w okolicach swojego histo-

rycznego minimum. Oznaczało to, że nawet pomimo 

wzrostu konsumpcji w ostatnich miesiącach, presja 

inflacyjna ze strony gospodarstw domowych jest w 

dalszym ciągu słaba. 

Spadek inflacji doprowadził również do wyraźnego 

obniżenia się oczekiwań inflacyjnych konsumen-

tów. W pierwszych miesiącach 2014 r. znajdowały się 

one na najniższym poziomie od 2009 r. 

 

Prognozy 

Prognozy wzrostu PKB instytucji międzynarodo-

wych (Komisja Europejska, Międzynarodowy Fun-

dusz Walutowy, EBOR) dla krajów EŚW nie zmieniły 

się istotnie w porównaniu z IV kw. 2013 r. Niewielka 

korekta w górę miała miejsce w przypadku prognoz dla 

Czech, Polski, Słowenii i Węgier, natomiast dla krajów 

bałtyckich i Chorwacji prognozy nieznacznie obniżono. 

W latach 2014-2015 oczekuje się dalszego ożywienia 

gospodarczego w regionie. Najszybszy wzrost PKB 

ma być obserwowany ponownie w krajach bałtyckich52, 

najwolniejszy w Słowenii i Chorwacji.  

W najbliższych latach zmieniać się ma struktura 

wzrostu krajów EŚW. Do popytu zewnętrznego, który 

był podstawą wzrostu w poprzednich latach dołączy 

popyt krajowy, który już w 2014 r. ma być głównym 

czynnikiem napędzającym te gospodarki. 

Do czynników wspierających wzrost PKB w krajach 

EŚW w latach 2014-2015 należy zaliczyć: 

� kontynuację ożywienia w strefie euro, co przełoży 

się na dalszy wzrost aktywności w przemyśle i 

wzrost eksportu, 

� mniej restrykcyjną politykę fiskalną i akomoda-

cyjną politykę monetarną, które wspierać będą 

wzrost popytu krajowego, 

� oczekiwaną dalszą powolną poprawą sytuacji na 

rynkach pracy, która powinna wpływać na wzrost 

nastrojów podmiotów gospodarczych. 

Głównymi ryzykami dla kontynuacji ożywienia 

będą natomiast: 

� możliwość spowolnienia wzrostu w strefie euro, 

� konflikt rosyjsko-ukraiński i jego efekty, istotne 

zwłaszcza dla gospodarek najsilniej powiązanych 

z rynkami Europy Wschodniej, 

� trwający proces delewarowania przedsiębiorstw i 

gospodarstw domowych w większości krajów EŚW 

                                                                                                             
52 Prognozy wzrostu PKB dla krajów bałtyckich wydają się być 

bardzo optymistyczne, zwłaszcza biorąc pod uwagę wyraźny 
spadek dynamiki ich PKB w I kw. br. 
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osłabiający wzrost popytu krajowego w tych go-

spodarkach. 

Utrzymująca się na niskim poziomie, a w niektórych 

krajach nawet w dalszym ciągu obniżająca się, dynami-

ka cen konsumpcyjnych na początku 2014 r. spowo-

dowała wyraźną redukcję prognoz inflacji w regio-

nie EŚW. W 2014 r., zwłaszcza w jego I połowie, infla-

cja powinna kształtować się na niskim poziomie, co 

będzie efektem wciąż niskiego popytu ze strony gospo-

darstw domowych oraz utrzymywania się efektów 

niskiej dynamiki cen energii i żywności. Od II połowy 

2014 r. inflacja powinna już powoli wzrastać. Wzrost 

ten wynikać ma przede wszystkim oczekiwanego 

rosnącego popytu konsumpcyjnego i wzrostu infla-

cji bazowej. Czynniki o charakterze podażowym, czyli 

ceny energii i żywności, które determinowały kształto-

wanie się ścieżki inflacji w 2013 r., powinny mieć 

mniejszy wpływ na dynamikę cen w najbliższych kwar-

tałach. Jednakże, realizacja pesymistycznego scenariu-

sza (wyhamowanie ożywienia gospodarczego w krajach 

EŚW), doprowadziłoby do przedłużenia się okresu 

rekordowo niskiej inflacji, a być może nawet jej dalsze-

go spadku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 89   

Tabela 13 Prognozy dla gospodarek Europy Środkowo – Wschodniej  

  PKB CPI 

    KE MFW EBOR   KE MFW 

  2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015 2014 2015 

Bułgaria 0,9 1,7 2,0 1,6 2,5 1,9 2,0 0,4 -0,8 1,2 -0,4 0,9 

Chorwacja -1,0 -0,6 0,7 -0,6 0,4 -0,5 0,5 2,3 0,8 1,2 0,5 1,1 

Czechy -0,9 2,0 2,4 1,9 2,0 - - 1,4 0,8 1,8 1,0 1,9 

Estonia 0,8 1,9 3,0 2,4 3,2 2,0 3,1 3,2 1,5 3,0 3,2 2,8 

Litwa 3,3 3,3 3,7 3,3 3,5 3,0 3,4 1,2 1,0 1,8 1,0 1,8 

Łotwa 4,1 3,8 4,1 3,8 4,4 3,8 3,9 0,0 1,2 2,5 1,5 2,5 

Polska 1,6 3,2 3,4 3,1 3,3 2,8 2,8 0,8 1,1 1,9 1,5 2,4 

Rumunia 3,5 2,5 2,6 2,2 2,5 2,6 2,8 3,2 2,5 3,3 2,2 3,1 

Słowacja 0,9 2,2 3,1 2,3 3,0 2,0 2,3 1,5 0,4 1,6 0,7 1,6 

Słowenia -1,1 0,8 1,4 0,3 0,9 0,0 1,0 1,9 0,7 1,2 1,2 1,6 

Węgry 1,1 2,3 2,1 2,0 1,7 1,6 1,2 1,7 1,0 2,8 0,9 3,0 

EŚW 1,3 2,5 2,8 2,4 2,7 2,1 2,5 1,5 1,1 2,1 1,3 2,3 

Źródło: Komisja Europejska (maj 2014), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (kwiecień 2014), Europejski Bank 

Odbudowy i Rozwoju (maj 2014). 
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Rynki surowcowe 

�  Względna stabilizacja cen na światowych ryn-

kach surowcowych.  

 

� Wpływ dużych zakłóceń w produkcji ropy  w 

krajach OPEC oraz obaw o dostawy z Rosji łago-

dzi zmniejszający się import tego surowca do 

USA.  

 

� Kontynuacja wzrostowej tendencji produkcji 

ropy w USA. Poziom zapasów ropy w tym kraju 

najwyższy co najmniej od 1983 r. (natomiast po-

głębiła się skala spadku zapasów w pozostałych 

krajach OECD).  

 

 

� Departament Energii podwyższa prognozę cen 

ropy ze względu na mniejszy wzrost produkcji 

ropy w krajach nienależących do OPEC. Oczeku-

je się, że ceny ropy będą się stopniowo obniżały 

począwszy od III kw. br. 

Od początku 2014 r. ceny surowców pozostają 

względnie stabilne. W I kw. br. zagregowany indeks 

cen surowców Standard & Poor’s GSCI wzrósł zaledwie 

o 1% w porównaniu z IV kw. 2013 r. Relatywnie naj-

większe zmiany obserwowane były na rynkach rolnych. 

Na wzrost cen żywności wpłynęła przede wszystkim 

pogarszająca się ocena zbiorów kukurydzy i soi, 

spowodowana surową zimą w Stanach Zjednoczonych 

oraz suszą w Ameryce Południowej. Spektakularne 

wzrosty notowań obserwowane były na rynku kawy, 

której ceny osiągnęły najwyższy poziom od lutego 2012 

r. W kwietniu br. utrzymała się wzrostowa tendencja 

na rynkach rolnych do czego przyczynił się także 

wzrost cen pszenicy. Na notowania pszenicy i kukury-

dzy wpłynęły obawy o dostawy z Rosji i Ukrainy zwią-

zane z pogłębiającym się kryzysem ukraińskim (na oba 

kraje przypada 12% światowego eksportu tych zbóż).  

 

Tendencja spadkowa cen kontynuowana była na 

rynku miedzi – największym z rynków metali przemy-

słowych. W połowie marca br. ceny miedzi na giełdzie 

LME spadły poniżej 6500 USD/t, tj. najniższego pozio-

mu od 2010 r. W przypadku większości pozostałych 

metali, z wyjątkiem niklu, ceny pozostawały względnie 

stabilne do czego przyczyniło się obniżenie dynamiki 

chińskiego importu. Od początku br. obserwowany jest 

znaczący wzrost cen niklu, przede wszystkim pod 

wpływem wprowadzonego przez Indonezję zakazu 

eksportu nieprzetworzonej rudy oraz obawy o ewentu-

alne zakłócenia dostaw z Rosji (na oba kraje przypada 

łącznie 40% światowej podaży tego metalu). Globalne 

zapasy metali na głównych giełdach obniżyły się nieco 

w I kw. 2014 r., ale nadal znajdują się na podwyższo-

nych poziomach w ujęciu historycznym. Zapasy mie-

dzi, ołowiu, cyny i cynku obniżyły się w porównaniu z 

rokiem poprzednim o ok. 30%, nadal jednak znajdują 

się znacznie powyżej średnich poziomów z ostatnich 10 

lat. 

Wykres 99. Wskaźniki Standard & Poor’s GSCI cen 
głównych grup surowców (rok 2011 = 100) 

 
Źródło: Bloomberg 

 

W ostatnich miesiącach pogłębiła się spadkowa ten-

dencja cen gazu ziemnego na rynku europejskim. Zło-

żył się na to wysoki poziom zapasów po zakończeniu 

sezonu zimowego w Europie spowodowany relatywnie 

wysokimi temperaturami. Spadkowa tendencja konty-

nuowana była także na rynku węgla.  
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Ropa naftowa 

Tendencje bieżące 

Od początku br. ceny ropy Brent pozostają względ-

nie stabilne, mimo oczekiwanego stopniowego obni-

żenia, do czego miał przyczyniać się szybszy wzrost 

produkcji paliw w krajach nienależących do OPEC w 

porównaniu ze światowym popytem.  

 Wykres 100. Ceny ropy Brent i WTI (USD/b) 

 
Źródło: Bloomberg 
 

W I kw. br. cena ropy Brent wyniosła średnio 107,9 

USD/b, była więc zaledwie o 1% niższa w porównaniu z 

IV kw. 2013 r. W kwietniu br. oraz w I poł. maja ceny 

utrzymały się na poziomie 108 USD/b. Maj br. jest 

zatem jedenastym z kolei miesiącem, kiedy średnia 

miesięczna cena ropy Brent utrzymuje się w stosunko-

wo wąskim przedziale 107-112 USD/b. 

 Obserwowana od początku br. stabilizacja cen ropy 

jest wynikiem dwóch przeciwstawnych tendencji. Z 

jednej strony presję na wzrost cen powodowały 

utrzymujące się na wysokim poziomie zakłócenia 

dostaw ropy z krajów OPEC oraz rosnące obawy  o 

ciągłość dostaw ropy rosyjskiej. Z drugiej strony 

obserwowane było  pogorszenie się perspektyw świa-

towego wzrostu gospodarczego (i w konsekwencji po-

pytu na ropę) oraz wzrost zapasów ropy na rynku 

amerykańskim wynikający z dalszego silnego wzro-

stu produkcji w tym kraju. 

W marcu i kwietniu br. nadal obniżała się produkcja 

ropy w Libii. W kwietniu br. osiągnęła ona poziom 

zaledwie 200 tys. b/d – najniższy od czasu wojny do-

mowej w tym kraju. Chociaż załadunki w portach blo-

kowanych przez rebeliantów zwiększyły oczekiwania 

na powrót libijskiej ropy na światowe rynki wydaje się, 

że łączna skala zakłóceń produkcji w tym kraju może 

być nawet większa w porównaniu z 2011 r. Jednocze-

śnie od marca br. następuje wzrost obaw, że eskalacja 

kryzysu ukraińskiego może zakłócić dostawy z Rosji, 

która jest największym na świecie eksporterem paliw 

(w tym ropy naftowej).  

 W ostatnich miesiącach obniżyły się perspektywy 

wzrostu gospodarki światowej. Departament Energii 

USA przewiduje obecnie, że światowy wzrost gospo-

darczy (ważony struktuą popytu na ropę) w 2014 r. 

zwiększy się o 2,8%, podczas gdy w lutym oczekiwano 

wzrostu o 3,1%. Pogorszyły się w tym okresie oczeki-

wania wzrostu zarówno dla gospodarek rozwiniętych, 

po publikacji słabszych danych o PKB za I kw. br., jak i 

krajów rozwijających się.  

Wykres 101. Produkcja i import ropy w USA (w mln 
b/d) 

 
Źródło: Departament Energii USA 
 

Duży wpływ na stabilizację cen ropy Brent miał także 

wzrost zapasów na rynku amerykańskim. Zapasy ropy 

w USA bardzo szybko odbudowały się po sezonie zi-

mowym, a w końcu kwietnia br. osiągnęły najwyższy 

poziom, od czasu kiedy DE monitoruje ich wielkość (tj. 

od roku 1983). Wzrost zapasów w USA nastąpił w dużej 

mierze pod wpływem rosnącej produkcji ropy ze złóż 
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łupkowych. W efekcie nastąpiło dalsze zmniejszenie się 

importu ropy do Stanów Zjednoczonych. Tak więc 

ropa, która dotychczas była importowana do USA 

stała się dostępna dla innych odbiorców równowa-

żąc wysoki poziom zakłóceń w produkcji ropy w 

latach 2013-2014.  

Popyt 

Według szacunków Departamentu Energii w I kw. br. 

światowa konsumpcja ropy i paliw płynnych wzrosła do 

90,8 mln b/d, a więc była o 1,5 mln b/d wyższa w po-

równaniu z rokiem poprzednim (podczas gdy w lutym 

br. oczekiwano wzrostu o 1,7 mln b/d). W kolejnych 

kwartałach wzrost popytu będzie prawdopodobnie 

wolniejszy. Przewiduje się, że średnio konsumpcja 

paliw w 2014 r.  zwiększy się o 1,2 mln b/d. Oczekuje 

się, że w 2015 r. popyt na ropę wzrośnie w podobnej 

skali. Utrzymaniu wzrostowej tendencji popytu na 

ropę będzie sprzyjało prognozowane stopniowe 

przyspieszanie dynamiki światowego wzrostu go-

spodarczego. Wzrost gospodarczy na świecie, ważony 

konsumpcją ropy zwiększy się z 2,3% w 2013 r. do 2,8% 

w 2014 r. i 3,3% w 2015 r. 

Wykres 102.  Światowa konsumpcja paliw płynnych (w 
mln b/d) 

 
Źródło: Departament Energii USA 

 

Większość wzrostu światowego popytu na ropę w 2014 

i w 2015 r. skoncentrowana będzie w krajach rozwijają-

cych się. Największy wpływ na wzrost światowej kon-

sumpcji paliw płynnych będą nadal miały Chiny. DE 

oczekuje, że konsumpcja paliw w tym kraju wzrośnie o 

400 tys. b/d w 2014 r. i o 430 tys. b/d w 2015 r. Jednakże 

dynamika chińskiego popytu na paliwa, podobnie jak 

wzrostu gospodarczego, pozostanie nadal wyraźnie 

poniżej tempa obserwowanego w latach poprzednich. 

W okresie 2009-2011 konsumpcja ropy w tym kraju 

rosła średnio o 800 tys. b/d rocznie, a dynamika PKB 

przekraczała 9%.  

W porównaniu z lutym br. zostały nieco obniżone 

prognozy popytu na ropę w krajach rozwijających się. 

Wynikało to głównie z obniżenia oczekiwań dotyczą-

cych wzrostu konsumpcji paliw w Rosji w efekcie spo-

wolnienia gospodarczego w tym kraju. 

DE przewiduje niewielkie obniżenie się konsumpcji 

paliw płynnych w krajach należących do OECD, głów-

nie pod wpływem oczekiwanych spadków popytu w 

Japonii i Europie. W Japonii prognozuje się, że popyt 

na ropę i pozostałe paliwa płynne obniży się średnio o 

130 tys. b/d w 2014 r. i o 160 tys. b/d w 2015 r. głównie 

ze względu na wzrost zużycia gazu ziemnego i węgla w 

sektorze produkcji energii elektrycznej oraz stopniowe 

włączanie elektrowni atomowych począwszy od II poł. 

br. W Europie, gdzie popyt na paliwa zmniejszył się w 

2013 r. o 100 tys. b/d, w 2014 r. przewidywany jest dal-

szy spadek konsumpcji paliw (o 70 tys. b/d). Oczekuje 

się, że w 2015 r. nastąpi stabilizacja popytu na ropę w 

tym regionie. W USA, gdzie popyt na paliwa zwiększył 

się o 400 tys. b/d w 2013 r. obecnie oczekuje się, że 

zwiększy się on zaledwie o 40 tys. w 2014 r. i o dalsze 60 

tys. b/d w 2015 r. Niska dynamika przewidywanej kon-

sumpcji paliw płynnych, głównie benzyny silnikowej, 

wynika ze zwiększającej się liczby użytkowanych po-

jazdów paliowoszczędnych, mimo oczekiwanego wzro-

stu podróży. 

Podaż w krajach nienależących do OPEC 

W I kw. br. produkcja ropy i paliw płynnych w krajach 

nienależących do OPEC wzrosła  o 1,6 mln b/d. Niższy 

o 0,3 mln b/d wzrost produkcji w porównaniu z ocze-

kiwaniami z lutego br. wynikał z obniżenia się dostaw z 

W.Brytanii oraz Brazylii. DE przewiduje, że produkcja  

paliw płynnych w krajach nienależących do OPEC 
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wzrośnie o 1,5 mln b/d w 2014 r. i o dalsze 1,1 mln b/d 

w 2015 r.  

Największy wpływ na wzrost produkcji ropy w 

dwóch najbliższych latach, podobnie jak w ub.r., 

będą miały Stany Zjednoczone. DE szacuje, że pro-

dukcja ropy w USA wyniosła w kwietniu br. średnio 8,3 

mln b/d, osiągając najwyższy poziom od marca 1988 r. 

Oczekuje się, że produkcja ropy w USA, która wyniosła 

w 2013 r. średnio 7,4 mln b/d, zwiększy się w 2014 r. do 

8,5 mln b/d i w 2015 r. do 9,2 mln b/d. Przewidywany 

w 2015 r. średni poziom produkcji ropy będzie naj-

wyższy od 1972 r. i jednocześnie zbliży się do histo-

rycznego maksimum osiągniętego w 1970 r. (9,6 mln 

b/d). 

Wykres 103. Produkcja i import ropy w USA (w mln b/d)

 
 

Źródło: Departament Energii USA 
 

Niewielkie podwyższenie prognozowanej produkcji 

ropy w USA wynikało z wcześniejszego niż planowano 

rozpoczęcia produkcji z pola Mars w Zatoce Meksykań-

skiej. Produkcja ropy z Zatoki Meksykańskiej, która 

obniżała się w ostatnich czterech latach ma zwiększyć 

się o 150 tys. b/d w 2014 r. i o dalsze 240 tys. b/d w 2015 

r. 

Wzrost produkcji krajowej powoduje znaczne zmniej-

szenie importu ropy i produktów naftowych. Udział 

importu w konsumpcji paliw płynnych w USA, który 

wyniósł ponad 60% w 2005 r. obniżył się do 33% w 2013 

r. Przewiduje się, że w 2015 r. udział importu w kon-

sumpcji paliw płynnych zmniejszy się do 23%, a więc 

najniższego poziomu od 1970 roku. 

W porównaniu z lutym br. obniżone zostały natomiast 

oczekiwania dotyczące wzrostu produkcji w pozosta-

łych krajach spoza OPEC. Obecnie oczekuje się, że 

produkcja paliw płynnych zwiększy się  w 2014 r. o 330 

tys. b/d (wobec oczekiwanego wzrostu w lutym o 850 

tys. b/d), a w 2015 r. o 220 tys. b/d (640 tys. b/d). Obni-

żenie prognoz dotyczyło przede wszystkim produkcji w 

W.Brytanii, Kanadzie, Brazylii i Kazachstanie. Przewi-

duje się, że produkcja ropy z kazachskiego pola Kasza-

gan na Morzu Kaspijskim z powodu problemów tech-

nicznych rozpocznie się dopiero w II poł. 2015 r. 

Zakłócenia w produkcji w krajach nienależących do 

OPEC wyniosły 0,6 mln b/d w kwietniu br., a wiec nieco 

obniżyły się w porównaniu z początkiem br. Sudan 

Południowy, Syria oraz Jemen stanowią blisko 90% 

zakłóceń w produkcji krajów spoza OPEC. Wzrost na-

pięcia związanego z kryzysem ukraińskim zwiększył 

ryzyko potencjalnych przyszłych zakłóceń w dostawach 

ropy naftowej, jednak DE nie zakłada obniżenia się 

produkcji ropy w Rosji. 

Podaż w krajach OPEC 

Szacunki DE wskazują, że I kw. br. produkcja ropy w 

krajach OPEC wyniosła 29,8 mln b/d, a więc była o 200 

tys. b/d niższa w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Spadek spowodowany był przede wszystkim zakłóce-

niami produkcji w Libii. W dużej mierze został on jednak 

zrekompensowany przez wzrost produkcji w Arabii 

Saudyjskiej (o 700 tys. b/d), co jednak wpłynęło na obni-

żenie się rezerwowych mocy produkcyjnych w tym kraju 

(z 2,7 mln d/d do 1,9 mln b/d). DE spodziewa się, że 

produkcja ropy w krajach OPEC zmniejszy się średnio o 

400 tys. b/d w br. i o dalsze 100 tys. w 2015 r. z powodu 

utrzymującej się wysokiej skali zakłóceń w produkcji 

ropy oraz obniżaniu produkcji w celu dostosowania do 

rosnących dostaw z krajów spoza OPEC. 
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Wykres 104. Zakłócenia produkcji ropy w krajach OPEC 

 
Źródło: Departament Energii USA 

 

W marcu i kwietniu br. rekordowa była skala zakłó-

ceń w produkcji ropy krajów OPEC, głównie pod 

wpływem sytuacji w Libii. W kwietniu produkcja libij-

skiej ropy obniżyła się do zaledwie 200 ty. b/d, a więc 

najniższego poziomu od czasu wojny domowej (2011 r.), 

a perspektywy powrotu do wyższego poziomu w najbliż-

szej przyszłości są bardzo niepewne. Chociaż w kwietniu 

i maju br. w wyniku porozumienia udało się załadować 

pojedyncze tankowce w portach Zuettina i Hariga, 

dwóch z czterech blokowanych przez rebeliantów od 

lipca 2013 r., to jednak eksport z tych portów nie jest 

obecnie kontynuowany. Niekorzystna sytuacja utrzymu-

je się w zachodniej części kraju, gdzie produkcja i trans-

port ropy są całkowicie wstrzymane.  

Wykres 105. Produkcja ropy naftowej w Libii (w mln b/d) 

 
Źródło: Departament Energii USA 
 

Oczekiwane normalizowanie się sytuacji w krajach obję-

tych zakłóceniami, przyczyni się prawdopodobnie nie 

tyle do wzrostu produkcji, ile do zwiększenia nadwyżek 

mocy produkcyjnych, które w 2013 r. utrzymywały się  

poniżej średniego poziomu z ostatnich dziesięciu lat. DE 

oczekuje, że nadwyżki mocy produkcyjnych OPEC, 

skoncentrowane w Arabii Saudyjskiej, wyniosą średnio 

2,3 mln b/d w 2014 r. i wzrosną do 3,5 mln b/d w 2015 r. 

Szacunki DE nie dotyczą dodatkowych zdolności pro-

dukcyjnych, które mogą być dostępne w Iranie po ewen-

tualnym zniesieniu amerykańskich i unijnych sankcji na 

sektor naftowy tego kraju. 

Zapasy 

Po zakończeniu sezonu zimowego, w USA nastąpił 

silny wzrost zapasów rynkowych. W końcu kwietnia 

br. osiągnęły one poziom 399 mln b, a więc najwyższy co 

najmniej od 1983 r. Najsilniej wzrosły zapasy w regionie 

Zatoki Meksykańskiej, do czego przyczyniło się urucho-

mienie w styczniu br. rurociągu Masterlink doprowadza-

jącego ropę ze środkowej części USA do rafinerii poło-

żonych na południu kraju. Tym samym ropa z łupków 

stała się bardziej dostępna w pozostałych częściach kra-

ju. Odzwierciedla to także jednoczesny spadek zapasów 

w Cushing w stanie Oklahoma (który stanowi główny 

ośrodek magazynowania ropy dla giełdy NYMEX) do 

najniższego poziomu od 2009 r. Zmniejszanie się zapa-

sów w Cushing powstrzymywało skalę spadków cen ropy 

WTI.  

Wykres 106. Zapasy rynkowe ropy w USA (w mln b) 

 
Źródło: Departament Energii USA 
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Natomiast w pozostałych krajach OECD obserwowana 

jest spadkowa tendencja zapasów ropy. Na koniec 

kwietnia br. były one blisko o 50 mln niższe w porówna-

niu z rokiem poprzednim.  

Według prognozy DE poziom światowych zapasów ropy 

i pozostałych paliw płynnych utrzyma się w dwóch naj-

bliższych latach na podobnym poziomie z 2013 r.  

Prognozy 

W maju br. Departament Energii po raz pierwszy od 

stycznia br. podwyższył prognozę cen ropy, co wyni-

kało z silniejszego obniżenia oczekiwań dotyczących 

wzrostu produkcji ropy w krajach nienależących do 

OPEC w porównaniu do światowej konsumpcji. Po-

mimo wzrostu prognozowanych cen, w dalszym 

ciągu oczekuje się, że będą one stopniowo obniżały 

się w horyzoncie prognozy.  

Przewiduje się, że ceny ropy Brent obniżą się do 106 

USD/b w III kw. i 103 USD/b w IV kw. br. Spodziewane 

większe obniżenie się cen w IV kw. jest związane ze 

wzrostem produkcji w krajach spoza OPEC o 120 tys. 

b/d i paliw oprócz ropy w krajach OPEC o 30 tys. b/d w 

porównaniu z III kw, podczas gdy światowy popyt na 

paliwa prawdopodobnie nie zmieni się w tym okresie. 

Wykres 107. Prognozy cen ropy Brent i WTI (w USD/b) 

 
Źródło: Departament Energii USA 

Stabilizacja popytu oraz wzrost produkcji w krajach 

nienależących do OPEC przyczynią się do obniżenia 

popytu na ropę pochodzącą z krajów OPEC (co powin-

no wpłynąć na wzrost nadwyżek mocy produkcyjnych 

w krajach OPEC do 2,8 mln b/d) i stabilizacji poziomu 

światowych zapasów. W 2015 r. oczekiwana jest kon-

tynuacja stopniowego obniżania się cen ropy, które 

w końcu przyszłego roku osiągną poziom 101 USD/b.  

DE zakłada nieco większy spadek cen ropy WTI, co 

będzie odzwierciedlało obniżenie się kosztów transpor-

tu i przetwórstwa gatunków o wysokich poziomach 

wskaźnika API (tj. o bardzo niewielkim zanieczyszcze-

niu i niskiej zawartości siarki) w USA.  Tym samym 

oczekiwany jest wzrost premii ropy Brent wobec WTI z 

6 USD/b w kwietniu br. do 10 USD/b w III kw. i do 12 

USD/b w IV kw. 2014 r.  

Na podobne tendencje wskazuje prognoza cen ropy 

Brent wyznaczona na podstawie notowań kontraktów 

terminowych. Notowania z tygodnia kończącego się 1 

maja br. wskazują, że średnia cena ropy Brent wyniesie 

107 USD/b w 2014 r. i 102 USD/b w 2015 r. 

 
Wykres 108. Notowania kontraktów terminowych ropy 
Brent (w USD/b) 

 
Źródło: Departament Energii USA 



 

  

 
 96   

Stopy procentowe 

� W kwietniu i maju 2014 r. stopy procentowe 

banków centralnych w Stanach Zjednoczonych, 

strefie euro i Wielkiej Brytanii nie uległy zmia-

nie. 

� Od początku II kw. 2014 r.  długoterminowe 

stopy procentowe na głównych rynkach obniżyły 

się. 

� Oczekiwania analityków rynkowych wskazują, 

że w 2014 r. długoterminowe stopy procentowe 

ulegną wzrostowi. 

Stany Zjednoczone 

W dniu 16 grudnia 2008 r. FOMC podjął decyzję o 

obniżeniu stopy fed funds o 75 pb do poziomu 0,25%. 

Równocześnie FOMC poinformował, że poziom głów-

nej stopy procentowej FED będzie się zawierał w prze-

dziale 0-0,25% w skali roku. Tym samym można stwier-

dzić, że w dniu 16 grudnia 2008 r. FED rozpoczął pro-

wadzenie polityki zero-wej stopy procentowej (ZIRP). 

Od decyzji z 16 grudnia 2008 r. FOMC nie zmienił po-

ziomu stopy procentowej fed funds, która nadal zawie-

ra się w przedziale 0-0,25% w skali roku (por. Wykres 

109). Tym samym od ponad pięciu lat poziom oficjal-

nych stóp procentowych w USA jest w zasadzie zerowy. 

Podczas ostatniego posiedzenia FOMC pod koniec 

kwietnia 2014 r. władze monetarne w Stanach Zjedno-

czonych utrzymały stopy procentowe na niezmienio-

nym poziomie. Równocześnie FED zapowiedział kon-

tynuację zakupu dodatkowych papierów wartościo-

wych o zabezpieczeniu na rynku hipotecznym (MBS), 

jak również kontynuację programu skupu obligacji 

skarbowych o dłuższych terminach zapadalności. Od 

początku maja br. obniżeniu uległo natomiast tempo 

skupu obydwu typów papierów wartościowych, o 5 mld 

USD miesięcznie w obydwu przypadkach. W przypad-

ku MBS redukcja wyniosła: z 25 mld USD do 20 mld 

USD miesięcznie, z kolei w przypadku US Trsy opo-

wiednio z 30 mld USD do 25 mld USD miesięcznie. 

 

Wykres 109. Stopy procentowe w Stanach Zjednoczo-
nych (%, p.a.) 

 
Źródło: Ecowin. 
 

W ciągu I połowy II kw. 2014 r. rentowności amerykań-

skich obligacji skarbowych obniżyły się. W okresie od 

końca marca 2014 r. do 20 maja 2014 r. rentowność 

obligacji 2-letnich obniżyła się o ok. 10 pb, rentowność 

obligacji 5-letnich uległa spadkowi o ok. 22 pb, nato-

miast rentowność 10-letnia obniżyła się o ok. 24 pb. W 

efekcie powyższych zmian, w dniu 20 maja 2014 r. 

rentowność obligacji 2-letnich ukształtowała się na 

poziomie 0,34% w skali roku, rentowność obligacji 5-

letnich wyniosła 1,51% w skali roku, natomiast rentow-

ność obligacji 10-letnich wyniosła 2,51% w skali roku. 

Równocześnie w okresie od końca marca 2014 r. do 20 

maja 2014 r. oczekiwana inflacja w horyzoncie kolej-

nych 10 lat podwyższyła się o 5 pb do poziomu ok. 2,2% 

w skali roku, podczas gdy w analogicznym okresie 

realna 10-letnia stopa procentowa obniżyła się o 26 pb 

do poziomu ok. 0,3% w skali roku. 
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Wykres 110. Break-even infation w Stanach Zjedno-
czonych (p.p., p.a.) 

 
Źródło: Ecowin. 
 

Zgodnie z oczekiwaniami agencji Bloomberg z dnia 21 

maja 2014 r. stopa procentowa funduszy federalnych 

zostanie utrzymana na niezmienionym poziomie do I 

kw. 2015 r. Z kolei w zakresie rentowności 10-letniej 

ankietowani przez Bloomberga analitycy oczekują, że 

będzie obserwowany jej stopniowy wzrost do poziomu 

około 3,36% w skali roku na koniec I kw. 2015 r. 

Wykres 111. Dekompozycja rentowności 10-letniej w 
Stanach Zjednoczonych (%, p.a.) 

 
Źródło: Ecowin. 
 

Strefa euro 

W kwietniu i maju 2014 r. władze monetarne EBC 

pozostawiły główną stopę procentową na niezmienio-

nym poziomie, tj. 0,25% w skali roku. Ostatnia obniżka 

głównej stopy procentowej EBC o 25 pb miała miejsce 

w listopadzie 2013 r. W obliczu ryzyka utrzymania się 

inflacji na zbyt niskim poziomie przez zbyt długi okres, 

Rada Prezesów EBC podkreśliła swoją gotowość do 

dalszego poluzowania polityki pieniężnej (w tym z 

wykorzystaniem niestandardowych instrumentów 

polityki pie-niężnej), co nastąpi najprawdopodobniej 

już w czerwcu br. 

Wykres 112. Stopy procentowe w strefie euro (%, p.a.) 

 
Źródło: Ecowin. 
 

W ciągu I połowy II kw. 2014 r. rentowności euro-

pejskich obligacji skarbowych poruszały się w trendzie 

spadkowym, podobnie jak rentowności amerykańskie. 

W okresie od końca marca 2014 r. do 20 maja 2014 r. 

rentowność obligacji 2-letnich obniżyła się o 10 pb, 

rentowność obligacji 5-letnich spadła o 19 pb, nato-

miast rentowność obligacji 10-letnich uległa spadkowi 

o 23 pb. W wyniku powyższych zmian w dniu 20 maja 

2014 r. rentowność obligacji 2-letnich ukształtowała się 

na poziomie 0,08% w skali roku, rentowność obligacji 5-

letnich na poziomie 0,47% w skali roku, natomiast 

rentowność obligacji 10-letnich ukształtowała się na 

poziomie 1,36% w skali roku. Równocześnie w okresie 
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od końca marca 2014 r. do 20 maja 2014 r. rentowność 

realna o 10-letnim terminie zapadalności obniżyła się o 

14 pb do poziomu ok. 0,20% w skali roku, podczas gdy 

oczekiwana w horyzoncie kolejnych 10 lat inflacja 

obniżyła się o 4 pb do poziomu ok. 1,2% w skali roku 

Wykres 94. Dekompozycja rentowności 10-letniej w 
strefie euro (%, p.a.) 

 
Źródło: Ecowin. 
 

Zgodnie z oczekiwaniami Bloomberga z dnia 21 maja 

2014 r. główna stopa procentowa EBC zostanie obniżo-

na do poziomu 0,10%  lub 0,15% w skali roku w II kw. 

2015 r. W zakresie rentowności 10-letniej ankietowani 

przez Bloomberga analitycy oczekują, że będzie miał 

miejsce jej systematyczny wzrost do poziomu około 

2,08% w skali roku na koniec I kw. 2015 r. 

Wielka Brytania 

W I połowie II kw. 2014 r. Bank Anglii utrzymał stopę 

procentową repo na niezmienionym poziomie. Ostat-

nia decyzja o redukcji oprocentowania miała miejsce w 

dniu 5 marca 2009 r., kiedy obniżono oprocentowanie o 

50 pb z poziomu 1,00% do 0,50%. Tym samym główna 

stopa procentowa BoE znajduje się obecnie na pozio-

mie 0,50% w skali roku. Poziom ten jest utożsamiany 

przez analityków z polityką zerowej stopy procentowej. 

Równocześnie Monetary Policy Council Banku Anglii 

kontynuuje dotychczasowy program APP w wysokości 

375 mld funtów. 

W ciągu I połowy II kw. 2014 r. rentowności brytyjskich 

obligacji skarbowych poruszały się w trendzie spadko-

wym, ale o mniejszej sile niż w Stanach Zjednoczonych 

i strefie euro. W okresie od końca marca 2014 r. do 20 

maja 2014 r. rentowność obligacji 2-letnich obniżyła się 

o 1 pb, rentowność obligacji 5-letnich spadła o 7 pb, 

natomiast rentowność obligacji o 10-letnim terminie 

zapadalności obniżyła się o 13 pb. W rezultacie powyż-

szych zmian w dniu 20 maja 2014 r. rentowność obliga-

cji 2-letnich ukształtowała się na poziomie 0,69% w 

skali roku, rentowność obligacji 5-letnich na poziomie 

1,89% w skali roku, a rentowność obligacji 10-letnich na 

poziomie 2,61% w skali roku. 

Wykres 95 Stopy procentowe w Wielkiej Brytanii (%, 
p.a.) 

 
Źródło: Ecowin. 
 

Zgodnie z oczekiwaniami Bloomberga z dnia 21 maja 

2014 r. Bank Anglii utrzyma główną stopę procentową 

na niezmienionym poziomie do I kw. 2015 r. Z kolei w 

zakresie rentowności 10-letniej ankietowani przez 

Bloomberga analitycy zakładają, że będzie ona syste-

matycznie wzrastać do poziomu około 3,35% w skali 

roku na koniec I kw. 2015 r. 
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Kursy walutowe 

�  W kwietniu i maju 2014 r. dolar amerykański 

nie zmienił istotnie swojej wartości wobec 

głównych walut. 

 

� W kategoriach parytetu siły nabywczej (PPP) 

dolar amerykański jest niedowartościowany, a 

euro przewartościowane. 

 

Główne waluty 

W okresie I połowy II kw. 2014 r. kurs dolara amery-

kańskiego nie zmienił istotnie swojej wartości wobec 

głównych walut. W okresie od końca kwietnia 2014 r. 

do dnia 20 maja 2014 r. dolar amerykański umocnił się 

względem euro o ok. 0,5% oraz osłabił się o ok. 1,5% 

względem funta brytyjskiego oraz o ok 0,5% względem 

jena japońskiego. Równocześnie w omawianym okresie 

zmienność na głównych rynkach walutowych kształto-

wała się na niższym poziomie niż w ciągu I kw. 2014 r. 

Wykres 113. Kurs euro, funta oraz jena względem 
dolara (I 2006=1, wzrost oznacza deprecjację dolara) 

 
Źródło: Ecowin. 
 

W kategoriach parytetu siły nabywczej (PPP) nominal-

ny efektywny kurs dolara amerykańskiego (USD Trade 

Weighted Index) był w I kw. 2014 r. niedowartościowa-

ny, podczas gdy GBP, EUR są walutami przewartościo-

wanymi w stosunku do korespondujących poziomów 

PPP, co jest najbardziej widoczne w przypadku euro. 

 
Wykres 114. JPMorgan VXY Currency Volatility Index 
(G7) 

 
Źródło: Ecowin. 
 

Wykres 115. Odchylenia nominalnych efektywnych 
kursów walutowych (NEER) od poziomu parytetu siły 
nabywczej (PPP) 

 
Źródło: Ecowin. 
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Reżim kursowy RMB 

W dniu 15 marca br. Ludowy Bank Chin zwiększył 

pasmo dziennych wahań kursu juana wobec dolara do 

+/-2% z dotychczasowych +/- 1% dziennie. 

W I połowie II kw. 2014 r. kurs USD/RMB cechował się 

wyższą wobec I kw. 2014 r. zmiennością. W okresie od 

końca marca br. do 20 maja br. kurs juana osłabił się o 

0,3% wobec dolara. Deprecjacja RMB wobec USD 

związana jest najprawdopodobniej z dążeniem Ludo-

wego Banku Chin do ograniczenia spekulacji na rynku 

walutowym. 

Wykres 116.  Kurs USD/RMB 

 
Źródło: Ecowin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


