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Wst ↪ep

Koniunktura Mi ↪edzynarodowa jest kwartalnym biuletynem publikowanym przez Instytut
Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego. Materia l ten przedstawia bież ↪ac ↪a i ocze-
kiwan ↪a sytuacj ↪e ekonomiczn ↪a w g lównych gospodarkach rozwini ↪etych i najważniejszych
gospodarkach wschodz ↪acych na świecie, jak również na globalnych rynkach surowcowych
i finansowych. Materia l zawiera również ramki tematyczne poświ ↪econe wybranym zagad-
nieniom gospodarczym.

Lipcowe wydanie biuletynu zosta lo opracowane na podstawie danych dost ↪epnych do dnia
26 czerwca 2013 r. w l ↪acznie.
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Stany Zjednoczone

? Wyraźne przyspieszenie dynamiki PKB
w I kw. br. za spraw

↪
a solidnego wk ladu

spożycia indywidualnego, a także do-
datniego wk ladu zmiany stanu zapasów
i inwestycji.

? Kontynuacja poprawy na rynku pracy
wspiera la wydatki konsumpcyjne go-
spodarstw domowych w ostatnim okre-
sie

? Dobre dane o sprzedaży detalicznej
w maju br., przy lekkim pogorszeniu
nastrojów konsumentów w czerwcu br.
(wst

↪
epne dane)

? Nadal brak poprawy w przemyśle

? Dalsza poprawa na rynku nieruchomo-
ści

? Spadek inflacji bież
↪

acej w maju
przy podwyższonych krótkookresowych
oczekiwaniach inflacyjnych

Bież ↪ace tendencje w gospodarce

Zgodnie z trzecim szacunkiem Biura Analiz Ekono-
micznych (BEA) w I kw. br. PKB przyspieszy l,
co zwi ↪azane by lo g lównie z wi ↪ekszym niż w po-
przednim kwartale wk ladem spożycia indywidual-
nego, a także dodatnim wk ladem inwestycji przed-
si ↪ebiorstw i zmiany stanu zapasów. Dotychczas ne-
gatywny wp lyw na konsumpcj ↪e gospodarstw domo-
wych podwyżek podatków z pocz ↪atku roku nie by l
zbyt silny.

Najnowsze dane z maja br. by ly raczej mieszane:
lepsze z sektora gospodarstw domowych, gorsze
z sektora przedsi ↪ebiorstw. Dość dobre dane o sprze-
daży detalicznej w po l ↪aczeniu ze spadkiem infla-
cji w maju sk laniaj ↪a do wniosku, że dynamika wy-
datków konsumpcyjnych i PKB w II kw. 2013 r.
prawdopodobnie utrzyma la si ↪e na dość wysokim
poziomie. Wsparciem dla spożycia prywatnego w
drugim kwartale prawdopodobnie by la w dalszym
ci ↪agu powoli poprawiaj ↪aca si ↪e sytuacja na rynku
pracy, a także odnotowana w ostatnim okresie silna
poprawa nastrojów konsumentów (majowy odczyt
wskaźnika University of Michigan by l na poziomie
najwyższym od kilku lat).

Optymistyczne dane z sektora gospodarstw do-
mowych kontrastuj ↪a z negatywnymi informacjami
z sektora przedsi ↪ebiorstw. W ostatnich miesi ↪acach
ukazywa ly si ↪e s labe dane o produkcji przemys lowej,
a także wyraźnie pogorszy ly si ↪e nastroje w sektorze

przetwórczym. Na rynku nieruchomości trwa nadal
stopniowa poprawa.

Wzrost gospodarczy

Zgodnie z trzecim szacunkiem Biura Ana-
liz Ekonomicznych (BEA) wzrost gospodarczy
w Stanach Zjednoczonych przyspieszy l w I kw. br.
do 1,8% kw/kw saar (z 0,4% kw/kw saar
w IV kw. ub. r.). Przyspieszenie dynamiki PKB
wynika lo przede wszystkim ze wzrostu dodatniego
wk ladu spożycia indywidualnego. Inwestycje przed-
si ↪ebiorstw mia ly dodatni wk lad do dynamiki PKB
jednak by l on wyraźnie niższy niż w IV kw. 2012 r.
Dodatni wk lad do wzrostu PKB wnios la również
zmiana stanu zapasów, natomiast ujemny wk lad
spożycia zbiorowego oraz eksportu netto, oddzia ly-
wa l w kierunku obniżenia tempa wzrostu gospodar-
czego w I kwartale (por. wykres 1).

Wykres 1: Dekompozycja kwartalnych zmian
PKB
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Wydatki konsumpcyjne

W maju br. zannualizowana (sa) nomi-
nalna wartość wydatków konsumpcyjnych wzros la
o 0,3% m/m sa (realnie wzros la o 0,2% m/m sa),
po spadku o 0,3% m/m sa w marcu (realnie
o 0,1% m/m sa). Dynamika nominalnych wydat-
ków konsumpcyjnych w uj ↪eciu rocznym wzros la
w maju do 3,6%.

Zgodnie z najnowszymi szacunkami BEA, w maju
br. zannualizowane i odsezonowane dochody
do dyspozycji gospodarstw domowych obniży ly
si ↪e o 0,1% m/m, sa wobec wzrostu o 0,2% m/m
w marcu oraz wzros ly o 1,7% r/r (wobec wzrostu
o 1,9% r/r w marcu, por. wykres 2). W maju br.
stopa oszcz ↪edności ponownie wzros la do poziomu
3,2% wobec 3,0% w kwietniu br.
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Wykres 2: Zmiany (% r/r) zannualizowanej
i odsezonowanej wartości wydatków konsump-
cyjnych i dochodów do dyspozycji oraz stopa
oszcz
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O relatywnej odporności konsumpcji prywatnej
w II kw. br. świadcz ↪a dość dobre dane o sprzedaży
detalicznej w kwietniu-maju br., które okaza ly si ↪e
lepsze od oczekiwań. Sprzedaż detaliczna wzro-
s la w maju br. o 0,6% m/m sa, wobec wzrostu
o 0,1% m/m sa w kwietniu. Jednocześnie ”bazowa”
sprzedaż detaliczna (tj. po wy l ↪aczeniu samocho-
dów, paliw i materia lów budowlanych), która jest
bezpośrednio ujmowana w szacunkach PKB, wzro-
s la w maju br. o 0,3% m/m sa. W uj ↪eciu r/r dy-
namika sprzedaży detalicznej wzros la w maju do
4,3% sa z 3,7% sa w kwietniu.

Wykres 3: Wskaźnik zaufania konsumentów wg
Uniwersytetu Michigan (rok 1996=100)
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Pozytywnym sygna lem dla perspektyw spożycia in-
dywidualnego w bież ↪acym kwartale jest wyraźna
poprawa nastrojów konsumentów w maju br., kiedy
wskaźnik University of Michigan wzrós l do poziomu
84,5 punktu (z 76,4 w kwietniu), najwyższego od
lipca 2007 r. Zgodnie ze wst ↪epnym odczytem, w
czerwcu br. wskaźnik ten nieco si ↪e obniży l, osi ↪aga-
j ↪ac poziom 82,7 punktu. Spadek indeksu wynika l z
pogorszenia ocen sytuacji bież ↪acej (spadek do 92,1 z

98,0 w maju br.), natomiast oceny perspektyw po-
prawi ly si ↪e (wzrost odpowiedniego indeksu do 76,7
w maju z poziomu 75,8 w kwietniu br.).

Rynek Pracy

Na rynku pracy ma miejsce kontynuacja pozytyw-
nych tendencji. W maju br. zatrudnienie w sek-
torze pozarolniczym wzros lo o 175 tys. osób, po
wzroście o 149 tys. w kwietniu. Przeci ↪etny mie-
si ↪eczny wzrost zatrudnienia w sektorze pozarolni-
czym w okresie styczeń 2013 – maj 2013 r. wyniós l
189 tys. osób, a wi ↪ec by l wyższy od przeci ↪etnego
miesi ↪ecznego wzrostu w latach 2004-2007, kiedy
wyniós l 160 tys. Majowy wzrost nowych miejsc
pracy w sektorze pozarolniczym wynika l wy l ↪acz-
nie ze wzrostu liczby nowych miejsc pracy w sek-
torze prywatnym (o 178 tys.), podczas gdy zatrud-
nienie w sektorze rz ↪adowym lekko zmniejszy lo si ↪e
(o 3 tys. osób).

Po kilkumiesi ↪ecznej wzgl ↪ednej stabilizacji w okre-
sie wrzesień 2012 – styczeń 2013 r. stopa bezrobo-
cia ponownie obniża la si ↪e w lutym-kwietniu br., po
czym lekko wzros la w maju (por. wykres 4). Ma-
jowy wzrost stopy bezrobocia by l jednak nieznaczny
i wyniós l 0,05 pkt proc. (z 7,51% w kwietniu do
7,56% w maju br.). W maju wspó lczynnik aktyw-
ności zawodowej wzrós l o 0,1 pkt proc. do 63,4%,
a wskaźnik zatrudnienia utrzyma l si ↪e na poziomie
odnotowanym w kwietniu, tj. 58,6%. Wskaźnik za-
trudnienia nadal znajduje si ↪e jednak wyraźnie po-
niżej poziomu sprzed kryzysu, a w ci ↪agu ostatniego
roku oscylowa l w przedziale 58,5-58,6% .

Udzia l w ogólnej liczbie bezrobotnych osób pozosta-
j ↪acych bez pracy d lugoterminowo, tj. co najmniej
27 tygodni, obniży l si ↪e w maju br.do 37,3% z 37,4%
w kwietniu i by l o 5,1 pkt proc. niższy niż w maju
2012 r.

Wykres 4: Zmiany liczby miejsc pracy w sekto-
rze pozarolniczym i stopa bezrobocia
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Rynek nieruchomości

Najnowsze dane potwierdzaj ↪a scenariusz dalszej
stopniowej poprawy na amerykańskim rynku nie-
ruchomości, któr ↪a charakteryzuje wzrost sprzedaży
domów oraz ich cen, a także wzrost liczby rozpocz ↪e-
tych nowych budów oraz poprawa nastrojów wśród
firm budowlanych.

Od oko lo dwóch lat można zauważyć tendencj ↪e
wzrostow ↪a liczby sprzedanych domów na rynku
wtórnym, choć w ostatnich miesi ↪acach nast ↪api lo
pewne wyhamowanie tej tendencji. W maju br.
zannualizowana liczba domów sprzedanych na
rynku wtórnym po usuni ↪eciu czynników sezono-
wych wzros la o 4,2% w stosunku do kwietnia oraz
by la wyższa o 12,9% niż w maju 2012 r. (por. wy-
kres 5).

Wykres 5: Sprzedaż domów i zmiany ich cen
(styczeń 2007 =100)
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W kwietniu br. indeks Case-Shiller cen domów jed-
norodzinnych w 20 g lównych okr ↪egach metropolital-
nych wzrós l szesnasty raz z rz ↪edu (por. wykres 5),
choć nadal znajduje si ↪e na bardzo niskim poziomie.

Wed lug danych Departamentu Handlu w maju br.
zannualizowana (sa) liczba sprzedanych nowych do-
mów jednorodzinnych by la wyższa o 2,1% od liczby
odnotowanej w kwietniu br. oraz o 29,0% wyższa
niż w maju 2012 r.

Od kilku miesi ↪ecy można zauważyć wyraźny trend
wzrostowy liczby wydanych pozwoleń na budow ↪e
domów i liczby rozpocz ↪etych nowych budów, choć
w ramach tej tendencji pojawiaj ↪a si ↪e miesi ↪ace spad-
ków. W maju br. zannualizowana liczba wydawa-
nych pozwoleń na budow ↪e domów po uwzgl ↪ednie-
niu czynników sezonowych obniży la si ↪e o 3,1% w
uj ↪eciu miesi ↪ecznym oraz wzros la o 20,8% w uj ↪eciu
rocznym. Jednocześnie zannualizowana liczba roz-
pocz ↪etych budów po usuni ↪eciu efektów sezonowych
wzros la o 6,8% w uj ↪eciu miesi ↪ecznym oraz o 28,6%
w uj ↪eciu rocznym.

W czerwcu br. indeks rynku domów National As-
sociation of Home Builders (NAHB)/Wells Fargo
wzrós l o 8 punktów, do poziomu 52 punktów.
Czerwcowa wartość indeksu znajdowa la si ↪e powy-
żej granicznego poziomu 50 pkt. po raz pierwszy od
czerwca 2006 r., co oznacza, że wi ↪ekszość firm bu-
duj ↪acych domy postrzega obecnie warunki na rynku
domów jako

”
korzystne”. Na wzrost indeksu rynku

domów wp lyn ↪e ly wzrosty wszystkich jego kompo-
nentów.

Produckja przemys lowa

Nadal nie widać poprawy w amerykańskim prze-
myśle. W maju br. produkcja przemys lowa
nie zmieni la si ↪e wobec kwietnia br., po spadku
o 0,4% m/m w kwietniu. W uj ↪eciu r/r dynamika
produkcji przemys lowej obniży la si ↪e do 1,6% sa
z 1,8% sa w kwietniu br. Produkcja w przetwór-
stwie przemys lowym wzros la o 0,1% m/m sa (dy-
namika r/r przyspieszy la do 1,7% z 1,3% w kwiet-
niu), a w górnictwie o 0,7% m/m sa. Obniży la si ↪e
natomiast (o 1,8% m/m sa) produkcja w sektorze
przedsi ↪ebiorstw użyteczności publicznej.

W maju br. produkcja dóbr trwa lego użytku wzro-
s la o 0,2% m/m sa a produkcja dóbr nietrwa lego
użytku wzros la o 0,1% m/m. Do 77,6% obniży l
si ↪e stopień wykorzystania zdolności wytwórczych
(z 77,7% w kwietniu), to jest do poziomu niższego
o 0,2 pkt. proc. od zanotowanego w maju 2012 r.
i niższego o 2,6 pkt. proc. od średniej z lat 1972-
2012.

Koniunktura przedsi ↪ebiorstw

Po wyraźnej poprawie na pocz ↪atku br., w marcu-
maju nastroje przedsi ↪ebiorstw sektora przetwór-
czego silnie pogorszy ly si ↪e. W ci ↪agu tych
trzech miesi ↪ecy wskaźnik ISM-PMI spad l z po-
ziomu 54,2 punktu w lutym br. do 49,0 punktów
w maju br. (por. wykres 6). Tym samym wskaźnik
ten znalaz l si ↪e na poziomie najniższym od czerwca
2009 r. Majowy spadek wskaźnika poniżej granicz-
nego dla fazy ekspansji i recesji progu 50 punk-
tów, po raz pierwszy od listopada ub. r., odzwier-
ciedla l m. in. wyraźny spadek indeksu produk-
cji (z 53,5 w kwietniu br. do 48,6 w maju), nowych
zamówień (z 52,3 w kwietniu br. do 48,8 w maju)
oraz eksportu (z 54,0 w kwietniu br. do 51,0
w maju). Jednocześnie zatrudnienie prawie nie
zmieni lo si ↪e (spadek subindeksu z 50,2 do 50,1),
natomiast tempo spadku zapasów zmniejszy lo si ↪e
(wzrost subindeksu z 46,5 do 49,0 w maju).

Zgodnie ze wst ↪epnymi danymi Departamentu
Handlu, w kwietniu br. zamówienia dóbr
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trwa lego użytku w amerykańskim przemyśle
wzros ly o 3,3% m/m sa po spadku w marcu
o 5,9% m/m sa. Po wykluczeniu środków trans-
portu zamówienia dóbr kapita lowych wzros ly
w kwietniu o 1,3% m/m sa. Nowe zamówienia nie-
wojskowych dóbr kapita lowych po wykluczeniu
samolotów, które mog ↪a zwiastować poziom przy-
sz lej aktywności inwestycyjnej wzros ly w kwietniu
br. o 1,2% m/m sa po wzroście o 0,9% m/m sa
w marcu.

Wykres 6: Wskaźnik ISM-PMI dla przetwór-
stwa przemys lowego i pozosta lych sektorów %)
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W sektorze ”non-manufacturing” utrzymuje si ↪e re-
latywnie dobra koniunktura i choć uleg la ona
pewnemu pogorszeniu w marcu-kwietniu br.,
w maju br. lekko poprawi la si ↪e W maju odpowiedni
indeks PMI wzrós l do 53,7 z 53,1 w kwietniu (por.
wykres 6). Wzrost wskaźnika wynika l m. in. ze
wzrostu indeksu aktywności biznesowej/produkcji
oraz nowych zamówień krajowych. Jednocześnie
obniży l si ↪e indeks zatrudnienia, zapasów i nowych
zamówień eksportowych, podczas gdy indeks cen
praktycznie si ↪e nie zmieni l. Wi ↪ekszość responden-
tów wyraża la optymizm dotycz ↪acy bież ↪acego stanu
koniunktury, przy jednoczesnych obawach o stan
koniunktury w d lugim okresie.

Inflacja

W maju br. podwyższy ly si ↪e wszystkie g lówne
wskaźniki inflacji. Inflacja konsumencka wzros la do

1,3% r/r z 1,1% r/r w kwietniu. Majowy wzrost
inflacji w uj ↪eciu r/r wynika l g lównie z dodatniego
wk ladu kategorii zwi ↪azanej z utrzymaniem miesz-
kań. Inflacja bazowa (CPI po wy l ↪aczeniu cen żyw-
ności i energii) pozosta la stabilna w maju br. na
poziomie 1,5% r/r.

Wykres 7: Inflacja CPI i jej ważniejsze kompo-
nenty (% r/r)
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W maju br. wzros la inflacja cen producenta, osi ↪a-
gaj ↪ac poziom 1,7% r/r wobec 0,6% r/r w kwietniu.
W uj ↪eciu miesi ↪ecznym indeks PPI po odsezonowa-
niu wzrós l o 0,5%. Majowy wzrost wskaźnika PPI
w uj ↪eciu miesi ↪ecznym wynika l ze wzrostu cen ener-
gii (o 1,3%), w tym zw laszcza paliw (o 1,5%).

Zgodnie z ankiet ↪a University of Michigan w czerwcu
br. oczekiwania inflacyjne w perspektywie jednego
roku nieznacznie wzros ly do 3,2% z poziomu 3,1%
w maju, pozostaj ↪ac tym samym na poziomie co naj-
mniej 3% od listopada 2010 r. Oczekiwania infla-
cyjne w perspektywie pi ↪eciu lat wzros ly w czerwcu
br. do 3,0% z poziomu 2,9% odnotowanego w maju.

Prognozy

Zgodnie z bież ↪acym konsensusem rynkowym wzrost
gospodarczy w USA przyspieszy do oko lo 2,7% w
2014 r. przy jednoczesnym wzroście inflacji do oko lo
2,1%. W ci ↪agu ostatnich trzech miesi ↪ecy prognozy
te nie uleg ly istotnym zmianom.
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Aneks prognostyczny

Tabela 1: Prognozy makroekonomiczne dla Stanów Zjednoczonych

2012 2013 2014 I 2013 II 2013 III 2013 IV 2013 I 2014

Realny PKB, % r/r

MFW (kwi-13) 2,2* 1,9 3,0 - - - 2,2 -
OECD (maj-13) 2,2* 1,9 2,8 - - - 2,1 -
Bloomberg (cze-13) 2,2* 1,9 2,7 0,1*† 2,0 † 1,8† 2,4† 2,6†

CPI, % r/r

MFW (kwi-13) 2,1* 1,8 1,7 - - - - -
OECD (maj-13) 2,1* 1,6 1,9 - - - - -
Bloomberg (cze-13) 2,1* 1,8 2,1 1,9* 1,7 1,9 2,0 2,0

* – dane rzeczywiste (drugi szacunek)
** – Q4/Q4
† –kw/kw SAAR
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Strefa euro

? I kw. 2013 r. szóstym kwarta lem
z rz

↪
edu spadku PKB (o 0,2% kw/kw)

? Niewielki wzrost spożycia indywidual-
nego po raz pierwszy od II kw. 2011 r.

? Sygna ly ożywienia w sektorze wytwór-
czym: wzrost produkcji przemys lowej
i poprawa nastrojów

? Dalsze pogarszanie si
↪
e sytuacji na rynku

pracy: spadek zatrudnienia w I kw. br.
i wzrost stopy bezrobocia do 12,2%
w kwietniu br.

? Spadek inflacji HICP w nast
↪
epstwie

spadku cen energii

? Rewizje prognoz wskazuj
↪

a na g l
↪
ebszy

spadek PKB w 2013 r.

Bież ↪ace tendencje w gospodarce

Po sześciu kwarta lach recesji w strefie euro, ob-
serwowana na prze lomie ub.r. i br. poprawa na-
strojów przedsi ↪ebiorstw i gospodarstw domowych
wraz ze stabilizacj ↪a sytuacji na rynkach finanso-
wych by ly interpretowane jako zapowiedź ożywie-
nia, które mia lo nast ↪apić od pocz ↪atku br. S lab-
sze od oczekiwań dane ze sfery realnej gospodarki
oraz wyraźne pogorszenie si ↪e nastrojów w I kw.
br. spowodowa ly przesuni ↪ecie oczekiwań dotycz ↪a-
cych ożywienia na II po low ↪e br. W ostatnim okre-
sie nap lyn ↪e ly informacje, które zmniejszaj ↪a ryzyko,
że scenariusz ożywienia nie b ↪edzie si ↪e realizowa l.
W szczególności wskazuj ↪a na to: stabilizacja spoży-
cia indywidualnego w I kw. br., rosn ↪aca produkcja
i poprawa nastrojów w przemyśle oraz utrzymanie
si ↪e wysokiej nadwyżki na rachunku obrotów bież ↪a-
cych strefy euro w kwietniu br.

Oczekuje si ↪e, że wzrost PKB strefy euro w II po lo-
wie br. b ↪edzie s laby. Warto zwrócić uwag ↪e, że g lów-
nym motorem wzrostu produkcji przemys lowej jest
obecnie przemys l motoryzacyjny (silne wzrosty pro-
dukcji mia ly miejsce zarówno w Niemczech, jak i we
Francji) a ożywienie w pozosta lych ga l ↪eziach prze-
twórstwa przemys lowego jest wyraźnie s labsze. Po-
nadto dane za maj br. wskazuj ↪a na spadek produk-
cji samochodów osobowych w Niemczech. Jedno-
cześnie nadal pogarszaj ↪aca si ↪e sytuacja na rynkach
pracy oraz relatywnie s labe nastroje konsumentów
w g lównych gospodarkach strefy euro (z wyj ↪atkiem
Niemiec), a także dalsze zacieśnianie polityki kredy-
towej wzgl ↪edem konsumentów przez banki z cz ↪eści
krajów regionu wskazuj ↪a na to, że dynamika kon-
sumpcji utrzyma si ↪e na niskim poziomie w kolejnych

kwarta lach. Ponadto w ocenie przedsi ↪ebiorstw per-
spektywy popytu, mimo pewnej poprawy, pozostaj ↪a
s labe. Utrzymuj ↪a si ↪e również podwyższone koszty
finansowania i utrudnienia w dost ↪epie do kredytu
dla ma lych i średnich przedsi ↪ebiorstw w gospodar-
kach peryferyjnych.

Wzrost gospodarczy

Eurostat potwierdzi l wcześniejsze szacunki, wed lug
których PKB w I kw. 2013 r. w strefie euro spad l o
0,2% kw/kw i o 1,1% r/r (wobec spadku odpowied-
nio o 0,6% i 1,0% w IV kw. ub. r.; por. wykres 8).

Tabela 2: Dynamika PKB w strefie euro
(kw/kw, sa)

2012 2013
II III IV I

PKB (%) –0,2 –0,1 –0,6 –0,2
Spożycie indywidualne (%) –0,5 –0,2 –0,6 0,1
Spożycie zbiorowe (%) –0,3 –0,2 0,0 –0,1
Nak lady brutto na śr. trwa le
(%)

–1,7 –0,9 –1,4 –1,6

Zmiana zapasów (wk lad; pkt
proc.)

–0,1 –0,1 –0,1 0,0

Eksport (%) 1,6 0,8 –0,9 –0,8
Import (%) 0,4 0,2 –1,2 –1,1
Eksport netto (wk lad; pkt
proc.)

0,6 0,3 0,1 0,1

Realne dochody do dyspozy-
cji gosp. domowych per ca-
pita (%)

–0,5 –0,3 –1,0 bd.

Źród lo: Eurostat.

Wykres 8: Dynamika oraz struktura tworzenia
PKB w strefie euro (%, kw/kw, sa)
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Podobnie jak w poprzednich kwarta lach, wk lad
popytu wewn ↪etrznego do dynamiki PKB pozosta l
ujemny (w I kw. br. -0,3 pkt proc. wobec
-0,7 pkt proc. w IV kw. ub. r.). Os labienie
si ↪e tempa spadku PKB w analizowanym kwartale
by lo zwi ↪azane przede wszystkim z zahamowaniem
spadku konsumpcji indywidualnej. Przyczyni l si ↪e
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do niego istotny wzrost konsumpcji w Niemczech
(o 0,8% kw/kw) i ograniczenie skali jej spadku
w Hiszpanii (z 2,0% kw/kw w IV kw. 2012 r. do
odpowiednio 0,4%).

Nak lady brutto na środki trwa le spad ly w anali-
zowanym kwartale o 1,6% kw/kw pod wp lywem
utrzymywania si ↪e niepewności dotycz ↪acej perspek-
tyw wzrostu gospodarczego, a w cz ↪eści krajów także
niekorzystnych warunków finansowania inwestycji.
Inwestycje obniży ly si ↪e we wszystkich g lównych go-
spodarkach strefy euro, a szczególnie silnie spad ly
we W loszech (o 3,3% kw/kw), gdzie czynniki pogo-
dowe oraz malej ↪acy popyt na nieruchomości miesz-
kaniowe skutkowa ly silnym spadkiem inwestycji bu-
dowlanych.

Od 2010 r. utrzymuje si ↪e dodatni wk lad eksportu
netto do dynamiki PKB, przy czym w ostatnich
dwóch kwarta lach mia l miejsce spadek eksportu w
strefie euro jako ca lości oraz we wszystkich g lów-
nych gospodarkach regionu (w Niemczech, Francji,
we W loszech i w Hiszpanii odpowiednio o 2,1%,
0,5%, 1,9% i 1,3% kw/kw).

Wykres 9: Wskaźniki wyprzedzaj
↪

ace koniunk-
tury dla strefy euro
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Źród lo: Eurostat, EUROFRAME, bank centralny W loch.

Rynek pracy

Recesja w strefie euro nadal negatywnie od-
dzia luje na sytuacj ↪e na rynku pracy. Dane
z rachunków narodowych wskazuj ↪a, że w I kw.
2013 r. liczba pracuj ↪acych w strefie euro konty-
nuowa la trend spadkowy, obniżaj ↪ac si ↪e siódmy
kwarta l z kolei (o 0,5% kw/kw wobec spadku
o 0,3% kw/kw w IV kw. ub. r.) i notuj ↪ac najwi ↪ek-
sze tempo spadku od III kw. 2009 r. Zatrudnie-
nie obniży lo si ↪e we wszystkich g lównych sekto-
rach gospodarki. Najwyższa dynamika spadku
utrzymuje si ↪e w budownictwie, gdzie liczba pra-
cuj ↪acych drugi kwarta l z rz ↪edu zmniejszy la si ↪e
o 1,6% kw/kw). Jednocześnie pog l ↪ebi la si ↪e skala jej

spadku w przemyśle (do 0,6% kw/kw) i us lugach
(do 0,3% kw/kw).

Spośród g lównych czterech krajów regionu, jedynie
w Niemczech zatrudnienie wzros lo zarówno w ca lej
gospodarce, jak i wszystkich jej sektorach ( l ↪acznie
o 0,2% wobec wzrostu o 0,1% kw/kw w poprzednim
kwartale). Spad lo zaś silnie we W loszech (o 1,2%
wobec spadku o 0,5% kw/kw w IV kw. ub. r.)
i w Hiszpanii (o 1,3% wobec 1,4% kw/kw w po-
przednim kwartale). Pogarsza si ↪e również, choć re-
latywnie powoli, sytuacja na rynku pracy we Fran-
cji: liczba pracuj ↪acych obniży la si ↪e o 0,1% kw/kw,
podobnie jak w poprzednim kwartale. We W lo-
szech i w Hiszpanii kontynuowany jest silny spa-
dek zatrudnienia w budownictwie, liczba pracuj ↪a-
cych zmniejsza si ↪e również, choć w mniejszej skali,
w przemyśle i us lugach.

Wykres 10: Stopa bezrobocia w wybranych kra-
jach strefy euro
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Źród lo: Eurostat.

Wykres 11: Oczekiwania dotycz
↪

ace zatrudnienia
w strefie euro∗
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Źród lo: Komisja Europejska.

∗ Bilans odpowiednich odsetków odpowiedzi na pytanie:

Jakie s ↪a państwa oczekiwania dotycz ↪ace ca lkowitego zatrud-

nienia w przedsi ↪ebiorstwie w najbliższych trzech miesi ↪acach

(wzrost, bez zmian, spadek)?

Pogorszenie sytuacji na rynku pracy odzwiercie-
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dlone jest również wzrostem stopy bezrobocia.
Wg danych Eurostatu stopa bezrobocia w kwietniu
br. wzros la do 12,2%, osi ↪agaj ↪ac po raz kolejny naj-
wyższy poziom od momentu funkcjonowania strefy
euro (por. wykres 10). Liczba bezrobotnych rośnie
nieprzerwanie od kwietnia 2011 r. Spośród g lów-
nych gospodarek strefy euro, najwyższa stopa bez-
robocia utrzymuje si ↪e w Hiszpanii; w kwietniu br.
wzros la ona do 26,8%. Stopa bezrobocia wzros la
również we W loszech (do 12,0%), a nie zmieni la si ↪e
we Francji (11,0%) i w Niemczech (5,4%).

Wskaźniki wyprzedzaj ↪ace wskazuj ↪a na możliwość
utrzymania si ↪e spadków zatrudnienia w strefie euro
w najbliższych miesi ↪acach. W świetle badań an-
kietowych KE najwi ↪ekszych spadków zatrudnienia
można oczekiwać w budownictwie oraz przemyśle
(por. wykres 11).

Nastroje gospodarcze

Po tym jak nastroje gospodarcze pogorszy ly si ↪e
w lutym i marcu br., od kwietnia br. ma miejsce
ich poprawa. W czerwcu br. indeks PMI Composite
(por. wykres 12) – obrazuj ↪acy nastroje w przemyśle
i us lugach - osi ↪agn ↪a l poziom 48,9 pkt, przekraczaj ↪ac
średni ↪a w I kw. br. (47,7 pkt). Wzrost wskaźnika
nastrojów wi ↪aże si ↪e z wyraźn ↪a popraw ↪a nastrojów
w sektorze przetwórczym. G lównym czynnikiem,
który oddzia luje w kierunku poprawy indeksu jest
wzrost nap lywu nowych zamówień.

Wykres 12: Indeks PMI (composite) dla prze-
mys lu i us lug w strefie euro
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Źród lo:Markit Economics.

Poprawa nastrojów w ostatnich dwóch miesi ↪acach
wyst ↪epuje w wi ↪ekszej skali w krajach o najniższym
poziomie indeksu: we Francji, gdzie PMI Com-
posite wzrós l w czerwcu br. wed lug wst ↪epnych
odczytów do 46,8 pkt, oraz w Hiszpanii, w któ-
rej indeks ten po spadku w kwietniu br., wzrós l
w maju br. z 44,0 pkt do 47,2 pkt. Indeks nastro-
jów wzrós l również we W loszech do 46,6 pkt w maju
br. Spośród g lównych krajów strefy euro, jedynie

w Niemczech nie jest obserwowany wyraźny trend
rosn ↪acy, gdyż poziom indeksu po spadku w marcu
br. z 53,3 pkt do 50,6 pkt, notuje wartości bliskie
tego poziomu (w czerwcu br. by lo to 50,9 pkt).

Produkcja i koniunktura przedsi ↪ebiorstw

W ostatnich miesi ↪acach przerwany zosta l spadkowy
trend produkcji przemys lowej, obserwowany od po-
 lowy 2011 r. (por. wykres 13). W kwietniu br. pro-
dukcja przemys lowa wzros la trzeci miesi ↪ac z rz ↪edu
(o 0,4% m/m wobec oczekiwanej stagnacji). Poziom
produkcji przemys lowej by l w kwietniu br. o 1,1%
wyższy od średniej dla I kw. br. Spośród g lównych
gospodarek strefy euro najwyższa dynamika zosta la
zarejestrowana w Niemczech (w kwietniu br. po-
ziom produkcji by l o 2,8% wyższy od średniej dla
I kw. br.). Produkcja przemys lowa rośnie również
we Francji. W Hiszpanii – po spadkach – ma miejsce
jej stabilizacja. Natomiast produkcja we W loszech
nadal si ↪e obniża.

Wzrost produkcji w ostatnich miesi ↪acach w dużym
stopniu wynika z rosn ↪acej aktywności w przemy-
śle samochodowym, przede wszystkim w Niemczech
i we Francji. W kwietniu br. produkcja w tym sek-
torze by la wyższa o 12,9% od średniej w I kw. br.,
w tym w Niemczech odpowiednio o 15,7%, we Fran-
cji zaś o 9,6%. Rosn ↪acy popyt na produkcj ↪e tego
sektora generowany jest przez Stany Zjednoczone
i kraje azjatyckie. W Unii Europejskiej popyt na
samochody spada: rejestracje nowych samochodów
osobowych w maju br. – po jednorazowym wzroście
w kwietniu br. – ponownie si ↪e obniży ly, osi ↪agaj ↪ac
najniższy poziom od maja 1993 r.

Wykres 13: Nastroje w przetwórstwie prze-
mys lowym oraz zmiany produkcji przemys lowej
(%, 3m/3m)
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Źród lo: Eurostat, Komisja Europejska.

Dobra koniunktura w przemyśle motoryzacyjnym
przek lada si ↪e na wzrost w ca lej kategorii dóbr in-
westycyjnych. Od marca br. wzrost produkcji, choć
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w znacznie mniejszej skali, wyst ↪epuje również w ka-
tegorii dóbr pośrednich. W kategorii dóbr konsump-
cyjnych kontynuowany jest trend spadkowy.

Rosn ↪acej produkcji przemys lowej towarzyszy po-
prawa nastrojów w sektorze przetwórczym. Po
spadku do 46,7-46,8 pkt w marcu i w kwietniu br.,
indeks PMI dla tego sektora utrzymuje si ↪e w tren-
dzie wzrostowym (w czerwcu br. wyniós l 48,7 pkt.),
pod wp lywem poprawy wskaźnika zamówień. In-
deks PMI dla przetwórstwa przemys lowego rośnie
w ostatnich miesi ↪acach we wszystkich g lównych go-
spodarkach strefy euro, z wyj ↪atkiem Niemiec, gdzie
w czerwcu br. obniży l si ↪e on z 49,4 pkt do 48,7 pkt.

Produkcja budowlano-montażowa w strefie euro ob-
niża si ↪e od II kw. 2011 r. i w ostatnim kwar-
tale ub. r. osi ↪agn ↪e la najniższy poziom w histo-
rii strefy euro. W I kw. br. w kierunku obniże-
nia produkcji w tym sektorze oddzia lywa ly czyn-
niki pogodowe: spad la ona o 3,0% kw/kw wo-
bec 1,8% kw/kw w IV kw. ub r. Trend spadkowy
utrzyma l si ↪e we W loszech, gdzie w I kw. ub. r. pro-
dukcja obniży la si ↪e o 7,2% kw/kw i 11,9% r/r. Spa-
dek produkcji budowlano-montażowej mia l również
miejsce w Niemczech (o 1,0% kw/kw) i we Francji
(o 3,7% kw/kw). W Hiszpanii czynniki pogodowe
przyczyni ly si ↪e do wyhamowania trendu wzrosto-
wego, który trwa l od III kw. 2012 r. (spadek pro-
dukcji o 1,8% kw/kw w I kw. br.). Wraz z popraw ↪a
warunków pogodowych w kwietniu br. produkcja
wzros la o 2% m/m, najsilniej w Niemczech i we
W loszech, gdzie zanotowano ponad 5-procentowe
wzrosty produkcji. Obniży la si ↪e natomiast produk-
cja w Hiszpanii.

Niekorzystnym sygna lem dla krótkookresowych
perspektyw produkcji budowlanej s ↪a pogarszaj ↪ace
si ↪e nastroje przedsi ↪ebiorstw z tego sektora. Po sil-
nym wzroście subkomponentu wskaźnika ESI dla
sektora budownictwa w styczniu br., od lutego br.
utrzymuje si ↪e jego spadek (por. wykres 14).

Wykres 14: Produkcja budowlano-montażowa w
strefie euro (%, r/r sa)
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Źród lo: Eurostat, Komisja Europejska.

Odczyt wskaźnika nastrojów w sektorze us lug
w czerwcu br. wskazuje na ich popraw ↪e, po okre-
sie stagnacji, trwaj ↪acym od lutego br., choć w dal-
szym ci ↪agu indeks PMI kszta ltuje si ↪e na poziomie
sygnalizuj ↪acym spadek aktywności w tym sektorze.
W czerwcu br. wzrós l on z 47,2 pkt do 48,6 pkt.
(por. wykres 15).

Wykres 15: Obroty w sektorze us lug w strefie
euro (%, kw/kw)
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Źród lo: Eurostat,Markit Economics.

Sprzedaż detaliczna i koniunktura konsu-
mencka

W I kw. br. wyhamowa l trend spadkowy sprze-
daży detalicznej i wzros la ona o 0,2% kw/kw, po
spadku o 1,5% w IV kw. ub. r. Ostatnie dane
dotycz ↪ace koniunktury konsumenckiej s ↪a niejedno-
znaczne – kwietniowemu spadkowi sprzedaży deta-
licznej towarzysz ↪a stopniowo poprawiaj ↪ace si ↪e na-
stroje konsumentów.

Wykres 16: Sprzedaż detaliczna w strefie euro
(%, r/r)
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Źród lo: Eurostat, Komisja Europejska.

W kwietniu br. sprzedaż detaliczna ponownie spa-
d la i by la o 0,8% niższa niż średnio w I kw. br. (por.
wykres 16). Wzrost sprzedaży detalicznej utrzy-
muje si ↪e w Niemczech, gdzie w I kw. br. wzros la
ona o 1,5% kw/kw, kontynuuj ↪ac wzrost w kwietniu
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br. Po okresie silnych spadków w IV kw. ub. r.,
sprzedaż detaliczna ustabilizowa la si ↪e w Hiszpanii,
notuj ↪ac w kwietniu br. po raz pierwszy od 2011 r.
wzrost o 0,3% 3m/3m. W dwóch pozosta lych g lów-
nych krajach regionu utrzymuje si ↪e trend spadkowy
sprzedaży detalicznej: we Francji i we W loszech ob-
niży la si ↪e ona odpowiednio o 0,2% i 0,4% kw/kw
w I kw. br.

Kontynuowana jest natomiast poprawa nastrojów
konsumentów, choć pozostaj ↪a one relatywnie s labe.
Wskaźnik Komisji Europejskiej rośnie od grudnia
ub. r., gdy wyniós l –26,3 pkt. W maju br. osi ↪agn ↪a l
–21,9 pkt, pod wp lywem zmniejszaj ↪acych si ↪e obaw
dotycz ↪acych bezrobocia oraz, w mniejszym stopniu,
wzrostu subkomponentu odzwierciedlaj ↪acego ocen ↪e
przysz lej sytuacji gospodarczej.

Sytuacja na rynku kredytowym

Dynamika kredytów dla niefinansowego sektora
prywatnego w strefie euro utrzymuje si ↪e na niskim
poziomie. W kwietniu br. wartość kredytów dla
przedsi ↪ebiorstw niefinansowych by la o 3,0% niższa
niż w analogicznym okresie ub.r. Kontynuowany
jest spadek kredytów konsumpcyjnych (o 3,2% r/r
w kwietniu br.). Na dodatnim poziomie kszta ltuje
si ↪e natomiast dynamika kredytów hipotecznych dla
gospodarstw domowych. W kwietniu br. wynios la
ona 1,2% r/r.

Wykres 17: Tempo wzrostu kredytów dla przed-
si

↪
ebiorstw i gospodarstw domowych w strefie
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Źród lo: EBC.

U podstaw s labej sytuacji na rynku kredytowym
leży spadek zarówno popytu, jak i podaży. Popyt
na kredyt jest os labiany przez proces delewarowania
przedsi ↪ebiorstw i gospodarstw domowych, obniża-
nie si ↪e aktywności gospodarczej oraz s labe nastroje
zarówno wśród przedsi ↪ebiorców, jak i konsumen-
tów. W krajach peryferyjnych, na sk lonność przed-
si ↪ebiorstw do si ↪egania po krajowe kredyty bankowe
niekorzystnie wp lywa dodatkowo ich relatywnie wy-

sokie oprocentowanie. Natomiast w Niemczech po-
pyt na kredyt ograniczany jest także przez dobr ↪a
sytuacj ↪e p lynnościow ↪a firm.

Podaż kredytu jest ograniczana przede wszystkim
w dotkni ↪etych g l ↪ebok ↪a recesj ↪a krajach peryferyj-
nych, gdzie sytuacja kapita lowa banków pozostaje
s laba i post ↪epuje proces delewarowania instytucji
finansowych. Przek lada si ↪e to na zacieśnianie poli-
tyki kredytowej wzgl ↪edem przedsi ↪ebiorstw i gospo-
darstw domowych. Szczególnie silnie ten problem
dotyka ma le i średnie przedsi ↪ebiorstwa.

Inflacja

Wykres 18: Inflacja HICP w strefie euro
(%, r/r)
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Źród lo: Eurostat.

Od października 2012 r. inflacja HICP w strefie euro
utrzymuje si ↪e w trendzie spadkowym. W maju br.
wynios la ona 1,4%, po osi ↪agni ↪eciu rekordowo ni-
skiego poziomu 1,2% w kwietniu br., cz ↪eściowo wy-
nikaj ↪acego z oddzia lywania czynników o charakte-
rze jednorazowym. Czynnikiem najsilniej oddzia lu-
j ↪acym na obniżanie inflacji HICP jest coraz niższa
dynamika cen energii (-0,2% r/r w maju br. wobec
9,1% we wrześniu ub. r.), wynikaj ↪aca ze spadku cen
ropy naftowej na rynkach światowych.

Wykres 19: Dynamika cen producentów (PPI)
w strefie euro (% r/r)

-10,0

-7,5

-5,0

-2,5

0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

-30,0

-22,5

-15,0

-7,5

0,0

7,5

15,0

22,5

30,0

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

PPI-energia - L

PPI - P

PPI-core - P

Źród lo: Eurostat.
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Spadkowi inflacji konsumenckiej w strefie euro to-
warzyszy lo os labienie dynamiki cen produkcji sprze-
danej przemys lu (por. wykres 19). W kierunku
dezinflacji cen producentów oddzia luje obniżaj ↪aca
si ↪e dynamika cen energii. Dynamika PPI spad la
z 2,1% notowanego w grudniu ub. r. do -0,2%
w kwietniu br. Obniża si ↪e również dynamika ba-
zowego komponentu inflacji PPI. W kwietniu br.
wskaźnik ten wyniós l 0,6%.

Wykres 20: Oczekiwania inflacyjne konsumen-
tów oraz oczekiwania dotycz

↪
ace cen wyrobów

w lasnych w strefie euro
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Źród lo: Komisja Europejska.

Obniżaj ↪a si ↪e również oczekiwania inflacyjne konsu-
mentów oraz oczekiwania przedsi ↪ebiorców dotycz ↪a-
cych cen wyrobów w lasnych (por. wykres 20).

Prognozy

Europejski Bank Centralny zredukowa l w czerwcu
br. po raz kolejny prognoz ↪e wzrostu gospodar-
czego w strefie euro na 2013 r. (środek prze-
dzia lu zosta l obniżony do -0,6%, wobec -0,5%
w marcu br. i -0,3 w grudniu ub. r.). Zmiana pro-
gnozy w czerwcu br. wyjaśniona zosta la niższ ↪a od
oczekiwań dynamik ↪a PKB w I kw. br. Prognoza
EBC zak lada, że w drugiej po lowie br. gospodarka
strefy euro zacznie notować wzrost. Jednocześnie
EBC podniós l prognoz ↪e na 2014 r. (z 1,0% w marcu
br. do 1,1%), zak ladaj ↪ac pozytywne oddzia lywa-
nie na PKB g l ↪ebszego od szacowanego w marcu br.
spadku inflacji HICP i deprecjacji euro.

Powrót na ścieżk ↪e wzrostu gospodarczego w 2013 r.
ma wynikać z mocniejszego popytu zewn ↪etrznego,
pozytywnego oddzia lywania obniżonej inflacji na
wzrost realnych dochodów do dyspozycji gospo-
darstw domowych oraz wp lywu akomodacyjnej po-
lityki pieni ↪eżnej na kszta ltowanie si ↪e popytu we-
wn ↪etrznego.

Czynnikiem ryzyka, który może oddzia lywać w kie-

runku niższego wzrostu PKB w najbliższych kwar-
ta lach jest przede wszystkim wolniejszy od progno-
zowanego wzrost eksportu, wynikaj ↪acy ze s labszego
od oczekiwań popytu zewn ↪etrznego.

Wskaźnik inflacji HICP w 2013 prognozowany jest
przez EBC na poziomie 1,4%, wobec 1,6% w grud-
niu ub. r. i marcu br. W ci ↪agu bież ↪acego roku prze-
widuje si ↪e utrzymywanie obniżonego tempa wzro-
stu cen konsumpcyjnych w zwi ↪azku z prognozowan ↪a
nisk ↪a dynamik ↪a cen energii i – w mniejszym stop-
niu – cen żywności. Jednocześnie inflacja bazowa
prawdopodobnie utrzymywać si ↪e b ↪edzie w tenden-
cji spadkowej pod wp lywem niskiej aktywności go-
spodarczej i wysokiego bezrobocia w strefie euro.
Zak lada si ↪e, że inflacja HICP w 2014 r. osi ↪agnie
poziom 1,3% (bez zmian w stosunku do poprzed-
niej prognozy).

Ocena czynników ryzyka dla prognozy inflacji HICP
jest zrównoważona. W kierunku wyższej inflacji
mog ↪a oddzia lywać dodatkowe podwyżki cen admi-
nistrowanych i podatków pośrednich (w tym szcze-
gólnie VAT) oraz wyższy od zak ladanego wzrost cen
ropy naftowej i innych surowców energetycznych.
Niższa inflacja może zaś wyst ↪apić z powodu g l ↪eb-
szego spadku PKB w 2013 r. oraz zwi ↪azanego z tym
późniejszego ożywienia.
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Aneks prognostyczny

Tabela 3: Prognozy makroekonomiczne dla strefy euro

2012 2013 2014 II 2013 III 2013 IV 2013 I 2014

Realny PKB, % r/r

MFW (04-13) -0,5 -0,3 1,1
OECD (05-13) -0,5 -0,6 1,1
Bloomberg (06-13) -0,5 -0,6 1,0 -0,9 -0,6 0,1 0,6
Reuters (06-13) -0,5 -0,6 0,9 -0,7 -0,4 0,4 0,6

HICP, % r/r

MFW (04-13) 2,5 1,7 1,5
OECD (05-13) 2,5 1,5 1,2
Bloomberg (06-13) 2,5 1,5 1,6 1,4 1,4 1,3 1,3
Reuters (06-13) 2,5 1,5 1,6 1,4 1,4 1,3 1,4
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Niemcy

? Wzrost PKB w I kw. br. o 0,1% kw/kw
przy wyraźnym wzroście spożycia indy-
widualnego

? Utrzymanie si
↪
e pozytywnych tendencji

na rynku pracy: wzrost zatrudnienia,
stopa bezrobocia stabilna na niskim po-
ziomie

? Od lutego br. wzrost produkcji przemy-
s lowej (m/m)

? Odbicie produkcji budowlanej w kwiet-
niu br. po spadku, pog l

↪
ebianym

przez niekorzystne warunki pogodowe;
silny wzrost liczby pozwoleń na budow

↪
e

w I kw. br.

? Kontynuacja poprawy nastrojów kon-
sumentów i przedsi

↪
ebiorców z sekcji

sprzedaż detaliczna

? W maju br. wzrost inflacji HICP do po-
ziomu 1,6% r/r po spadku wywo lanym
przez czynniki jednorazowe

Bież ↪ace tendencje w gospodarce

Twarde dane oraz informacje o nastrojach produ-
centów i konsumentów oraz oczekiwaniach anality-
ków, które nap lyn ↪e ly w ostatnim okresie z gospo-
darki niemieckiej, sygnalizowa ly, że po s labym wzro-
ście PKB w I kw. 2013 r. prawdopodobne jest jego
istotne przyspieszenie w II kw. br. Pozytywnymi
sygna lami by ly w szczególności:

? dobre dane o spożyciu indywidualnym, które
wzros lo silnie w I kw. br., wsparte umiar-
kowan ↪a dynamik ↪a nominalnych dochodów do
dyspozycji oraz spadkiem inflacji, a także
utrzymaniem si ↪e korzystnej koniunktury kon-
sumenckiej na pocz ↪atku II kw. br.;

? wyraźny wzrost niemieckiego eksportu
i utrzymanie si ↪e silnego wzrostu produkcji
przemys lowej w kwietniu br.;

? wzrost – po kilkumiesi ↪ecznym okresie ich po-
garszania si ↪e – wskaźników PMI Composite
i Ifo.

Jednocześnie oczekiwano, że w kierunku podwyż-
szenia dynamiki PKB Niemiec w II kw. br. b ↪edzie
oddzia lywać odbicie produkcji w sektorze budow-
lanym po okresie s labej koniunktury wywo lanym
przed lużaj ↪ac ↪a si ↪e zim ↪a. Wskazywa ly na to: wy-
raźny wzrost produkcji budowlanej w kwietniu br.,

majowy odczyt PMI dla tego sektora oraz rosn ↪ace
pozwolenia na budow ↪e nieruchomości.

Powódź w Niemczech wywo la l zak lócenia produkcji
w cz ↪eści ga l ↪ezi przemys lowych oraz w budownictwie
i us lugach transportowych. Prawdopodobnie wp ly-
nie to negatywnie na wzrost PKB w II kw. br.1

Jednocześnie jednak można oczekiwać, że w kolej-
nych kwarta lach konsumpcja i inwestycje zwi ↪azane
z potrzeb ↪a odtworzenia maj ↪atku trwa lego, zniszczo-
nego w efekcie powodzi, mog ↪a dać pozytywne im-
pulsy dla wzrostu PKB Niemiec.

Wzrost gospodarczy

Wg danych Federalnego Urz ↪edu Statystycznego,
PKB Niemiec wzrós l w I kw. br. o 0,1% kw/kw
(tj. poniżej oczekiwań rynkowych na poziomie
0,3% kw/kw). Niski wzrost gospodarczy by l g lów-
nie wynikiem dalszego obniżenia si ↪e popytu na
niemiecki eksport, utrzymuj ↪acej si ↪e niepewności,
przek ladaj ↪acej si ↪e niekorzystnie na inwestycje, oraz
czynników o charakterze jednorazowym, tj. nie-
korzystnych warunków pogodowych, które ograni-
czy ly aktywność w budownictwie i us lugach trans-
portowych. Po spadku w poprzednim kwartale, wy-
raźnie wzros lo natomiast spożycie indywidulane.

Tabela 4: Dynamika PKB w Niemczech
(kw/kw, sa)

2012 2013
II III IV I

PKB (%) 0,2 0,2 -0,7 0,1
Spożycie indywidualne (%) 0,1 0,1 -0,3 0,8
Spożycie zbiorowe (%) -0,4 0,7 0,1 0,1
Nak lady brutto na śr. trwa le
(%)

-1,9 -0,4 -1,1 -1,5

Zmiana zapasów (pkt proc.) -0,1 -0,3 0,4 -0,1
Eksport netto (pkt proc.) 0,6 0,4 -0,7 0,1
Dochody do dyspozycji gosp.
domowych (%, nominalnie)

-0,7 0,2 0,6 0,5

Źród lo: Eurostat, Statistisches Bundesamt Deutschland.

Pogorszenie koniunktury na świecie, w tym recesja
gospodarcza w strefie euro, prze loży la si ↪e na spa-
dek eksportu Niemiec, b ↪ed ↪acego ważnym motorem
wzrostu gospodarczego. By lo to wynikiem zarówno
spadku eksportu towarów, jak i us lug (odpowied-
nio o 1,9% i 1,5% kw/kw). Niemniej jednak, ze
wzgl ↪edu na wyraźne obniżenie si ↪e importu wk lad
eksportu netto do wzrostu pozosta l dodatni. Warto
zauważyć, że kwietniowy wzrost wolumenu niemiec-
kiego eksportu, jak i wzrost nap lywu nowych zamó-
wień zagranicznych do przemys lu przetwórczego sy-
gnalizowany w ankietach PMI wskazuj ↪a na wzrost
sprzedaży eksportowej Niemiec w II kw. br. Należy
jednak pami ↪etać, że poprawa ta b ↪edzie ograniczana

1Konsensus rynkowy z czerwca br. zak lada dynamik ↪e PKB na poziomie 0,4% kw/kw.
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s labym popytem ze strefy euro, do której trafia ok.
40% eksportu Niemiec.

Wykres 21: Dekompozycja PKB Niemiec
(%, kw/kw)
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Źród lo: Eurostat.

Niepewność co do rozwoju sytuacji gospodarczej
w strefie euro (w I kw. br. zwi ↪ekszana przez kryzys
cypryjski i sytuacj ↪e polityczn ↪a we W loszech) i tym
samym perspektyw popytu zagranicznego prze lo-
ży la si ↪e na utrzymanie si ↪e spadku (kw/kw) inwe-
stycji na pocz ↪atku br. Spadek nak ladów inwestycyj-
nych brutto odnotowano zarówno w kategorii ma-
szyny i urz ↪adzenia (o 0,6% kw/kw), jak i w bu-
downictwie (o 2,1% kw/kw), choć w przypadku tej
drugiej kategorii za jej spadek odpowiada ly w dużej
mierze niekorzystne warunki pogodowe.

Pozytywnym sygna lem s ↪a natomiast dane doty-
cz ↪ace spożycia indywidualnego, które w I kw. br.
wzros lo o 0,8% kw/kw. Wzrost konsumpcji go-
spodarstw domowych wspierany jest przez rosn ↪ace
nominalne dochody do dyspozycji gospodarstw do-
mowych. Korzystny wp lyw na te ostatnie ma fun-
dusz p lac netto, którego relatywnie szybki wzrost
(1,3% kw/kw w I kw. br.) rekompensowa l
w ostatnich dwóch kwarta lach ujemny wk lad nad-
wyżki operacyjnej brutto i dochodów z w lasno-
ści. Jednocześnie wzrost spożycia indywidual-
nego w I kw. br. wspierany by l przez spa-
dek inflacji. W jego efekcie dochody do dyspo-
zycji wzros ly w uj ↪eciu realnym o 0,3% kw/kw po
spadku w trzech poprzednich kwarta lach. Ponadto
w warunkach niskich stóp procentowych mia l miej-
sce dalszy spadek stopy oszcz ↪edności gospodarstw
domowych. Stopa oszcz ↪edności wynios la 10,0%
w I kw. br. (wobec 10,1% w IV kw. 2012 r.
i 10,4% w I kw. 2012 r.). Jednocześnie wskaźniki
obrazuj ↪ace koniunktur ↪e konsumenck ↪a sygnalizuj ↪a
utrzymanie si ↪e wzrostu spożycia indywidualnego
także w II kw. br.

Rynek pracy

Wp lyw niskiej aktywności na niemiecki rynek pracy
pozostaje niewielki. Utrzymuj ↪aca si ↪e dobra sytu-
acja na rynku pracy jest potwierdzana zarówno
przez wzrost liczby pracuj ↪acych, jak i rosn ↪ace
p lace. Pozytywnym sygna lem jest także zaha-
mowanie spadku liczby przepracowanych godzin
w I kw. br. Systematycznie obniża si ↪e natomiast
liczba wakatów w gospodarce niemieckiej.

Wykres 22: Index BA-X i liczba zatrudnionych
w Niemczech (w tys. mieszkańców, sa)
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Źród lo: Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt

Deutschland.

Dane z rachunków narodowych wskazuj ↪a na wzrost
zatrudnienia w I kw. br. o 0,2% kw/kw wo-
bec wzrostu o 0,1% kw/kw w poprzednim kwar-
tale. Wzrost liczby pracuj ↪acych mia l miejsce za-
równo w us lugach (o 0,2% kw/kw), jak i w prze-
myśle (o 0,1% kw/kw). Warto zauważyć jednak, że
roczna dynamika zatrudnienia os labi la si ↪e wyraźnie
w ostatnich kwarta lach – w I kw. br. wynios la ona
0,7% wobec 1,4% w analogicznym kwartale ub.r.
Stopa bezrobocia od III kw. ub.r. pozostaje sta-
bilna (por. wykres 23). W maju br. stopa bezro-
bocia rejestrowanego wynios la 6,9%, zaś zharmoni-
zowana stopa bezrobocia utrzyma la si ↪e w kwietniu
br. na poziomie 5,4%.

Warto jednocześnie zauważyć, że  l ↪aczna
liczba przepracowanych godzin w gospodarce
wzros la w I kw. br. o 0,1% kw/kw wobec spadku
o 0,4% w poprzednim kwartale. Dostosowanie
do s labej koniunktury poprzez zmniejszenie liczby
przepracowanych godzin mia lo miejsce w przemyśle
(w I kw. br. o 0,5% kw/kw), podczas gdy w us lu-
gach i budownictwie liczba przepracowanych godzin
zwi ↪ekszy la si ↪e.

Od pocz ↪atku ub.r. maleje popyt zg laszany przez
pracodawców na nowych pracowników. W maju
br. liczba wakatów zmniejszy la o 1,4% m/m wobec
spadku o 2,2% w poprzednim miesi ↪acu i by la najniż-
sza od stycznia 2011 r. Za os labieniem si ↪e popytu na

Instytut Ekonomiczny 16



prac ↪e przemawia także odczyt indeksu BA-X, okre-
ślaj ↪acego gotowość przedsi ↪ebiorców do zwi ↪ekszenia
zatrudnienia (por. wykres 22). W maju br. wyniós l
on 144 pkt, osi ↪agaj ↪ac najniższy poziom od września
2010 r.

Wykres 23: Stopa bezrobocia (w %) i liczba wa-
katów w Niemczech
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Źród lo: Statistisches Bundesamt Deutschland, Eurostat.

Dobra sytuacja na rynku pracy znajduje odzwier-
ciedlenie w rosn ↪acych p lacach. Roczna dynamika
p lac w gospodarce od IV kw. 2011 r. oscyluje
wokó l poziomu 2,5%. W I kw. br. wzros ly one
o 0,7% wobec wzrostu o 1,1% kw/kw w poprzed-
nim kwartale. Pewne nasilenie si ↪e presji p lacowej
obserwowane jest w przemyśle, gdzie dynamika p lac
nominalnych zwi ↪ekszy la si ↪e do 3,1% r/r w I kw. br.
wobec 2,7% w IV kw. ub.r. Na możliwość dalszego
wzrostu dynamiki p lac w przemyśle w najbliższych
kwarta lach wskazuj ↪a wyniki zakończonych w maju
br. negocjacji p lacowych zwi ↪azku IG Metall (prze-
mys l metalurgiczny i elektrotechniczny) w Bawarii.
Wynegocjowane porozumienie, które b ↪edzie stano-
wić podstaw ↪e do negocjacji w innych landach, za-
k lada wzrost p lac  l ↪acznie o 5,6% w ci ↪agu 20 mie-
si ↪ecy (wzrost p lac w lipcu br. o 3,4%, a nast ↪epnie
w maju 2014 r. o 2,2%). Warto jednocześnie zauwa-
żyć, że podwyżki w skali od 2,5%-3% w bież ↪acym
i przysz lym roku wynegocjowali także przedstawi-
ciele zwi ↪azków zawodowych z sektora publicznego,
branży hotelarskiej i gastronomicznej oraz teleko-
munikacyjnej.

Utrzymuj ↪acy si ↪e wzrost liczby zatrudnionych i p lac
przy niskiej dynamice PKB prze loży ly si ↪e na dal-
sze przyspieszenie wzrostu jednostkowych kosztów
pracy. W I kw. br. wzros ly one w gospodarce
o 4,6% r/r wobec wzrostu o 3,5% r/r w poprzed-
nim kwartale. Silnie zwi ↪ekszy lo si ↪e tempo wzro-
stu ULC w przemyśle – z 4,6% w IV kw. 2012 r.
do 8,6% w I kw. br. Wysokie tempo wzrostu ULC
w przemyśle niemieckim może w d luższym okre-
sie wp lyn ↪ać negatywnie na konkurencyjność cenow ↪a
niemieckiego eksportu.

Wykres 24: Liczba zarejestrowanych bezrobot-
nych w Niemczech
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Źród lo: Statistisches Bundesamt Deutschland.

Wskaźniki wyprzedzaj ↪ace dotycz ↪ace rynku pracy
dostarczaj ↪a niejednoznaczych sygna lów. Z jed-
nej strony, odczyt wskaźnika Ifo obrazuj ↪acy plany
przedsi ↪ebiorstw dotycz ↪ace zatrudnienia w przemy-
śle i handlu wzrós l z 104,7 do 105,6 pkt. Z dru-
giej jednak strony, w maju br. indeks PMI obra-
zuj ↪acy zatrudnienie w niemieckiej gospodarce ob-
niży l si ↪e z 50,5 do 48,8 pkt. By lo to wynikiem
s labszych odczytów PMI dotycz ↪acego zatrudnie-
nia w przemyśle i us lugach (spadek odpowiednio
do 48,4 i 49,0 pkt), przy jednoczesnej poprawie
w handlu detalicznym i budownictwie (wzrost od-
powiednio do 52,4 i 52,0 pkt). Mimo niejedno-
znaczych sygna lów wskaźników wyprzedzajacych,
oczekuje si ↪e, że prognozowana poprawa aktywno-
ści prze loży si ↪e na utrzymanie pozytywnych ten-
dencji na rynku pracy. Czerwcowa prognoza Bun-
desbanku przewiduje wzrost liczby zatrudnionych
w niemieckiej gospodarce o 0,6% i 0,4%, odpowied-
nio w 2013 i 2014 r.

Nastroje gospodarcze

Dane nap lywaj ↪ace w ostatnim okresie sygnali-
zuj ↪a popraw ↪e ogólnych nastrojów gospodarczych
w Niemczech (por. wykres 25), po ich przej́sciowym
wyraźnym pogorszeniu si ↪e w okresie luty-kwiecień
br. W czerwcu br., w efekcie lepszych odczytów dla
sektora us lug, indeks PMI Composite wzrós l wed lug
wst ↪epnych szacunków z 50,2 do 50,9 pkt. Z kolei
wskaźnik ESI Komisji Europejskiej po spadku do
98,1 pkt w kwietniu br., w maju br. odnotowa l
wzrost do 98,7 pkt. Warto zauważyć, że popraw ↪e
sytuacji gospodarczej sygnalizuje również indeks
ZEW, obrazuj ↪acy oczekiwania niemieckich anality-
ków i inwestorów instytucjonalnych. W czerwcu br.
wyniós l on 38,5 wobec 36,4 pkt w poprzednim mie-
si ↪acu.

Instytut Ekonomiczny 17



Wykres 25: Ogólne nastroje gospodarcze Nie-
miec
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Źród lo: Markit Economics, Komisja Europejska.

Produkcja i koniunktura przedsi ↪ebiorstw

Dane nap lywaj ↪ace w ostatnim okresie sygnalizuj ↪a
utrzymanie si ↪e pozytywnych tendencji w sektorze
wytwórczym. Mimo pogorszenia nastrojów produ-
centów na pocz ↪atku br., w I kw. br. odnotowano
wzrost produkcji sprzedanej przemys lu, jak i na-
p lywu nowych zamówień do przetwórstwa przemy-
s lowego (por. wykres 27). Jednocześnie korzystniej-
sze warunki pogodowe wspierane efektem dogania-
nia po d lugiej zimie powinny prze lożyć si ↪e na wzrost
aktywności w budownictwie i us lugach transporto-
wych.

Wykres 26: Produkcja sprzedana przemys lu
(%, 3m/3m), i nastroje producentów w Niem-
czech
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Źród lo: Eurostat, Markit Economics.

Po wzroście w I kw. br. produkcji sprzedanej prze-
mys lu o 0,3% kw/kw, w kwietniu br. wzros la ona
ponownie – o 1,2% m/m w efekcie utrzymania si ↪e
wysokiej dynamiki wolumenu produkcji dóbr inwe-
stycyjnych (por. wykres 26). Wynika to z szyb-
kiego tempa wzrostu produkcji pojazdów samocho-
dowych (w kwietniu br. wynios lo ono 8,2% wobec

8,3% m/m w poprzednim miesi ↪acu).

Wzrost produkcji sprzedanej przemys lu wspierany
by l zarówno przez wzrost zamówień krajowych
(o 0,4% kw/kw w I kw. br.), jak i zagranicznych
(odpowiednio o 0,2% kw/kw), przy czym zamówie-
nia ze strefy euro spad ly (o 6,5% kw/kw)2. Dane
dotycz ↪ace nap lywu nowych zamówień wskazuj ↪a na
możliwość os labienia dynamiki produkcji w kolej-
nych miesi ↪acach. W kwietniu br. nowe zamówienia
w przemyśle obniży ly si ↪e o 2,3% m/m. Na obniże-
nie si ↪e nap lywu nowych zamówień wskazuje także
wst ↪epny odczyt wskaźnika PMI za czerwiec br.

Wykres 27: Indeks nap lywu do nowych zamó-
wień w przemyśle (2010=100; średnia trzymie-
si

↪
eczna)
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Źród lo: Bundesbank.

Wykres 28: Wskaźniki nastrojów gospodarczych
dla przemys lu i handlu Niemiec (Ifo, ZEW)
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Źród lo: Urz ↪ad statystyczny Niemiec, Markit Economics.

Po pogarszaj ↪acych si ↪e od marca br. odczytach
wskaźników obrazuj ↪acych aktywność w przetwór-
stwie przemys lowym, w maju br. odnotowano ich
popraw ↪e. Indeks Ifo obrazuj ↪acy aktywność w prze-
myśle i handlu wzrós l z 104,4 do 105,7 pkt (por.
wykres 28). Jednak wst ↪epne odczyty za czerwiec
br. wskazuj ↪a na ponowny spadek wskaźnika PMI
(z 49,4 do 48,7 pkt) po jednorazowym wzroście

2Dane z I kw. br. dotycz ↪ace nap lywu nowych zamówień do przemys lu ze strefy euro wskazuj ↪a na pog l ↪ebienie tendencji
spadkowych. W I kw. br. spad ly one o 6,5% wobec spadku o 4,4% i 3,3% odpowiednio w IV i III kw. ub.r.
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w maju br.

Niekorzystne warunki pogodowe (przed lużaj ↪aca
si ↪e zima) przyczyni ly si ↪e do spadku produkcji
budowlano-montażowej w I kw. br. o 0,6% wo-
bec spadku o 2,6% kw/kw w poprzednim kwar-
tale. W II kw. br. oczekiwane jest odbicie pro-
dukcji w tym sektorze, choć powódź i intensywne
opady najprawdopodobniej wp lyn ↪a negatywnie na
jego skal ↪e.

Dane za kwiecień br. wskazuj ↪a na wzrost produkcji
budowlano-montażowej o 6,7% m/m wobec spadku
o 4,2% m/m w poprzednim miesi ↪acu. Wartość in-
deksu PMI dla budownictwa wzros la z 48,8 w kwiet-
niu br. do 50,6 pkt w maju br., sygnalizuj ↪ac po
raz pierwszy od marca ub.r. wzrost aktywności.
Za utrzymaniem si ↪e korzystnych tendencji w sekto-
rze budowlanym przemawiaj ↪a także dane dotycz ↪ace
liczby wydanych pozwoleń na budow ↪e nieruchomo-
ści mieszkaniowych. W I kw. br. ich liczba wzros la
o 5,4% wobec wzrostu o 1,2% kw/kw w poprzednim
kwartale. W kierunku wzrostu popytu na nierucho-
mości mieszkaniowe oddzia luje nie tylko korzystna
sytuacja na rynku pracy, ale i niski poziom stóp
zwrotu z inwestycji finansowych w Niemczech oraz
wzrost czynszów.

Sprzedaż detaliczna i koniunktura konsu-
mencka

Wzrost dochodów do dyspozycji gospodarstw do-
mowych w po l ↪aczeniu z popraw ↪a nastrojów konsu-
menckich wspiera l wzrost spożycia indywidualnego
i sprzedaży detalicznej w I kw. br. (por. wykres
29). Poprawiaj ↪aca si ↪e koniunktura konsumencka
powinna oddzia lywać w kierunku dalszego wzrostu
konsumpcji prywatnej w najbliższym okresie.

Wykres 29: Sprzedaż detaliczna (sa) i wskaźnik
nastrojów konsumenckich w Niemczech
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Źród lo: Komisja Europejska, Eurostat.

Po spadku sprzedaży detalicznej w III i IV kw. ub.r.
(odpowiednio o 0,8% i 0,7% kw/kw), w I kw. br.

odnotowano jej wzrost o 1,5% kw/kw. W kwiet-
niu br. spad la ona jednak o 0,4% m/m, przy czym
krótkookresowe perspektywy konsumpcji prywatnej
w Niemczech pozostaj ↪a korzystne. Przemawiaj ↪a za
tym wyniki badań ankietowych obrazuj ↪acych ko-
niunktur ↪e w handlu detalicznym i nastroje konsu-
menckie.

W maju br. indeks PMI dla sprzedaży detalicznej
wzrós l z 49,7 do 51,5 pkt, sygnalizuj ↪ac po raz pierw-
szy od stycznia br. wzrost aktywności w handlu de-
talicznym. Popraw ↪e krótkookresowych perspektyw
potwierdza także majowy odczyt wskaźnika Komi-
sji Europejskiej z sekcji sprzedaży detalicznej (sub-
komponent ESI), który wzrós l z -14,3 do -11,0 pkt.
Przedsi ↪ebiorcy wskazali na lepsze wyniki sprzedaży
wyrobów w lasnych oraz popraw ↪e oczekiwań zwi ↪aza-
nych z aktywności ↪a w handlu detalicznym.

Utrzyma l si ↪e obserwowany od pocz ↪atku br. trend
wzrostowy wskaźnika Komisji obrazuj ↪acego na-
stroje konsumenckie (por. wykres 29). Wzros ly
przewidywania konsumentów dotycz ↪ace p lac, jak i
wskaźnik obrazuj ↪acy sk lonność gospodarstw domo-
wych do dokonywania ważnych zakupów, zmniej-
szy ly si ↪e jednocześnie obawy konsumentów zwi ↪a-
zane z bezrobociem.

Inflacja

W maju br. inflacja HICP wynios la 1,6% wobec
1,1% r/r w poprzednim miesi ↪acu (por. wykres 30).
Wzrost rocznej dynamiki wskaźnika HICP wynika l
z wygaśni ↪ecia oddzia lywania czynników jednorazo-
wych, które doprowadzi ly do silnego, przej́sciowego
jej spadku w kwietniu br. (różne terminy Świ ↪at
Wielkanocnych w bież ↪acym i ub.r.).

Wykres 30: Inflacja HICP w Niemczech (r/r)
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Źród lo: Eurostat.

W kierunku utrzymania si ↪e niskiego poziomu infla-
cji HICP oddzia luje przede wszystkim obniżaj ↪ace
si ↪e tempo wzrostu cen energii, które w maju br.
wynios lo 1,9% r/r wobec 5,6% w 2012 r. Jednocze-
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śnie w maju br. trzeci miesi ↪ac z kolei wzros la dy-
namika cen żywności nieprzetworzonej. Wynios la
ona 7,5% r/r wobec 4,5% w 2012 r. Niskie odczyty
inflacji HICP znajduj ↪a odzwierciedlenie w kszta l-
towaniu si ↪e oczekiwań inflacyjnych. Wskaźniki ob-
razuj ↪ace oczekiwania inflacyjne konsumentów oraz
oczekiwania producentów dotycz ↪ace cen wyrobów
w lasnych od stycznia br. obniżaj ↪a si ↪e.

Utrzymuje si ↪e tendencja spadkowa wskaźnika PPI.
W kwietniu br. jego dynamika obniży la si ↪e
do 0,1% r/r, tj. najniższego poziomu od marca
2010 r. (por. wykres 31). W kierunku spadku PPI
oddzia luj ↪a obniżaj ↪ace si ↪e ceny energii (-0,7% r/r)
oraz dóbr pośrednich.

Wykres 31: Dynamika cen producentów (PPI)
w Niemczech (r/r)
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Źród lo: Eurostat.

Prognozy

Czerwcowa prognoza Bundesbanku przewiduje
wzrost PKB w 2013 i 2014 r. odpowiednio
o 0,3% i 1,5% (wobec grudniowej prognozy wzro-
stu na poziomie 0,4% i 1,9%). Bież ↪ace pro-
gnozy Bundesbanku s ↪a nieco bardziej pesymi-
styczne (o 0,1 pkt. proc.) niż aktualny konsensus
rynkowy. Przyspieszenie dynamiki PKB Niemiec
w drugiej po lowie br. jest uwarunkowane popraw ↪a
nastrojów podmiotów gospodarczych i stabilizacj ↪a
sytuacji w strefie euro.

W kierunku poprawy aktywności w br. ma od-
dzia lywać wzrost popytu zewn ↪etrznego. Jednocze-
śnie oczekiwany jest również wzrost popytu krajo-
wego, choć przy negatywnym wk ladzie nak ladów
inwestycyjnych brutto. Spożycie indywidualne ma
być wspierane przez dalszy wzrost zatrudnienia oraz
p lac.

W zwi ↪azku z os labieniem si ↪e dynamiki cen surow-
ców oczekuje si ↪e obniżenia inflacji HICP w Niem-
czech w br. Prognoza Bundesbanku zak lada, że po
wzroście inflacji HICP w 2012 r. o 2,1%, w 2013

i 2014 r. wyniesie ona odpowiednio 1,6% i 1,5%.
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Aneks prognostyczny

Tabela 5: Prognozy makroekonomiczne dla Niemiec

2012 2013 2014 II 2013 III 2013 IV 2013 I 2014

Realny PKB, % r/r

MFW (04-13) 0,7 0,6 1,5 - - - -
KE (04-2013) 0,7 0,4 1,8 - - - -
Bloomberg (06-13) 0,7 0,4 1,6 0,0 0,2 1,4 1,7
Bundesbank (06-13) 0,7 0,3 1,5 - - - -

HICP, % r/r

MFW (04-13) 2,1 1,6 1,7 - - - -
KE (04-2013) 2,1 1,8 1,6 - - - -
Bloomberg (06-13) 2,1 1,6 1,8 1,5 1,5 1,4 1,6
Bundesbank (06-13) 2,1 1,6 1,5 - - - -
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Wielka Brytania

? Wzrost PKB w I kw. 2013 r.
o 0,3% kw/kw

? Wzrost produkcji przemys lowej od lu-
tego br., któremu towarzyszy poprawa
nastrojów w przemyśle przetwórczym

? Wzrost sprzedaży detalicznej od
lutego br.

? Stabilizacja zatrudnienia przy kontynu-
acji spadku p lac w uj

↪
eciu realnym

? Stabilizacja inflacji CPI na podwyższo-
nym poziomie 2,7% r/r

? Lekka rewizja w gór
↪
e prognoz wzrostu

PKB na 2013 i 2014 r.

Bież ↪ace tendencje w gospodarce

Dane dotycz ↪ace aktywności gospodarczej oraz
wskaźniki koniunktury sygnalizuj ↪a przyspieszenie
tempa wzrostu PKB w II kw. br. Pozytywnymi sy-
gna lami s ↪a w szczególności: utrzymuj ↪acy si ↪e od lu-
tego br. wzrost produkcji przemys lowej, szczególnie
silny w odniesieniu do dóbr konsumpcyjnych, oraz
sprzedaży detalicznej, a także rosn ↪aca liczba reje-
stracji nowych samochodów. Utrzymuje si ↪e również
wysoki poziom wskaźników koniunktury zarówno
w sektorze przetwórczym, jak i us lugach.

Perspektywy dla brytyjskiej gospodarki s ↪a pozy-
tywne, czego odzwierciedleniem jest podniesienie
prognoz na br. przez Bank Anglii. G lównym
motorem wzrostu gospodarczego w nadchodz ↪acych
kwarta lach ma być popyt wewn ↪etrzny, zwi ↪azany
ze wzrostem konsumpcji indywidualnej, wspiera-
nej (poprzez efekt maj ↪atkowy) przez rosn ↪ace ceny
aktywów finansowych, akomodacyjn ↪a polityk ↪e pie-
ni ↪eżn ↪a, oczekiwane spowolnienie procesu delewaro-
wania, a także stabilny poziom zatrudnienia.

Wzrost gospodarczy

PKB w Wielkiej Brytanii w I kw. br. wzrós l
o 0,3% kw/kw i 0,6% r/r wobec spadku

o 0,3% kw/kw i wzrostu o 0,2% r/r w IV kw. ub. r.
Dodatni wk lad do zmiany PKB wniós l popyt we-
wn ↪etrzny. Natomiast drugi kwarta l z kolei eksport
netto oddzia lywa l w kierunku spadku PKB.3

Wzrost spożycia indywidualnego wyhamowa l
w I kw. br. do 0,1% kw/kw. Niekorzystnie na kon-
sumpcj ↪e oddzia lywa la stagnacja realnego funduszu
p lac, zwi ↪azana z utrzymuj ↪ac ↪a si ↪e nisk ↪a dynamik ↪a
wynagrodzeń nominalnych. Jednocześnie pog l ↪ebi l
si ↪e spadek inwestycji, które najsilniej obniży ly si ↪e
w sektorze us lug.

Wykres 32: Dynamika oraz struktura tworzenia
PKB w Wielkiej Brytanii (%, kw/kw sa)
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Źród lo: ONS.

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

2012 2013
II III IV I

PKB (%) -0,4 0,9 -0,3 0,3
spożycie indywidualne (%) 0,7 0,2 0,3 0,1
spożycie zbiorowe (%) -1,7 0,3 0,6 0,0
nak lady brutto na środki
trwa le (%)

1,7 -0,4 -0,2 -0,8

zmiana zapasów (wk lad; pkt
proc.)

0,2 0,4 -0,4 0,4

eksport (%) -1,1 1,8 -1,6 -0,8
import (%) 1,3 0,3 -1,0 -0,5
eksport netto (wk lad, pkt
proc.)

-0,7 0,4 -0,2 -0,1

Źród lo: Eurostat.

Recesja w strefie euro, która jest najważniejszym
partnerem handlowym Wielkiej Brytanii, prze loży la
si ↪e na utrzymanie spadku brytyjskiego eksportu. W
przypadku eksportu towarów negatywny wp lyw na

3 Wed lug drugiego szacunku PKB, najwi ↪ekszy pozytywny wk lad do jego wzrostu wnios la zmiana zapasów. Warto jednak
zauważyć, że by lo to cz ↪eściowo zwi ↪azane z w l ↪aczeniem do tej kategorii statystycznej różnicy pomi ↪edzy wynikami rachunku
PKB od strony tworzenia i od strony wydatkowej. Wy l ↪aczaj ↪ac ten czynnik, wk lad zmiany zapasów do wzrostu PKB
wyniós lby 0,2 pkt. proc. Wraz z nap lywem nowych informacji można wi ↪ec oczekiwać rewizji danych dotycz ↪acych zmian
poszczególnych komponentów popytowych PKB.

4Wskazuje si ↪e, że problemy Wielkiej Brytanii z konkurencyjności ↪a pozacenow ↪a eksportu mog ↪a być zwi ↪azane z relatywnie
niskim poziomem nak ladów na badania i rozwój (w 2007 r. nak lady te w brytyjskim przemyśle by ly o 51% niższe – w
relacji do PKB – niż średnia w USA, Francji, Japonii i Niemczech), niskim poziomem nak ladów na maszyny i urz ↪adzenia,
utrzymuj ↪acym si ↪e od końca lat 90, oraz strukturalnym niedopasowaniem umiej ↪etności pracowników do wymagań zwi ↪azanych
z miejscem pracy (badania wskazuj ↪a, że ponad 40% brytyjskich pracowników ma kwalifikacje zbyt niskie lub zbyt wysokie
w stosunku do oczekiwanych, co lokuje Wielk ↪a Brytani ↪e w czo lówce krajów w Europie pod wzgl ↪edem skali tego problemu).
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jego kszta ltowanie si ↪e może mieć niska konkurencyj-
ność pozacenowa.4 Ta ostatnia jest potwierdzana
przez relatywnie nisk ↪a dynamik ↪e eksportu w okresie
po 30-procentowym os labieniu nominalnego kursu
funta w okresie kryzysu finansowego. Niska dyna-
mika eksportu us lug wynika natomiast ze s labego
globalnego popytu na us lugi finansowe w warun-
kach delewarowania po kryzysie finansowym. W
dwóch ostatnich kwarta lach import również obni-
ży l si ↪e, lecz g l ↪ebszy spadek eksportu prze loży l si ↪e
na ujemny wk lad eksportu netto do zmiany PKB.

Rynek pracy

Sytuacja na rynku pracy pozostaje stabilna, choć
utrzymuje si ↪e podwyższony poziom stopy bezrobo-
cia. Korzystne wskaźniki wyprzedzaj ↪ace dla rynku
pracy sygnalizuj ↪a, że rosn ↪acej aktywności gospo-
darczej może towarzyszyć poprawa na rynku pracy
w Wielkiej Brytanii.

Po okresie wzrostu liczby pracuj ↪acych obserwowa-
nym od października 2011 r. i kontrastuj ↪acym z jed-
noczesnym spadkiem PKB, od marca br. pozostaje
ona stabilna. W kwietniu br. by la ona o 0,6% wyż-
sza od najwyższego poziomu sprzed kryzysu (za-
notowanego w maju 2008 r.). Wzrost ten odbywa
si ↪e w warunkach silnego spadku zatrudnienia w sek-
torze publicznym, g lównie w sektorze edukacji pu-
blicznej. Od III kw. 2011 r. obniża si ↪e także liczba
pracuj ↪acych w budownictwie. Nowe miejsca pracy
tworzone s ↪a zaś w przeważaj ↪acej mierze w sektorze
us lug. Zatrudnienie w przemyśle pozostaje stabilne.

Po okresie spadku stopy bezrobocia, trwaj ↪acym od
grudnia 2011 r. (gdy osi ↪agn ↪e la ona rekordow ↪a war-
tość 8,3%), od IV kw. ub. r. stopa bezrobocia
oscyluje wokó l poziomu 7,7% (por. wykres 33).

Wykres 33: Stopa bezrobocia w Wielkiej Bryta-
nii (dane miesi

↪
eczne, skorygowane sezonowo)
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Źród lo: ONS.

Mimo spadku w 2012 r., poziom bezrobocia
w Wielkiej Brytanii nadal stanowi czynnik os labia-

j ↪acy wzrost p lac w gospodarce. Nominalny wzrost
p lac pozostaje niski od po lowy 2008 r. Ponie-
waż dynamika cen konsumpcyjnych utrzymywa la
si ↪e w ostatnich latach na podwyższonym poziomie,
efektem jest spadek p lac w uj ↪eciu realnym.  L ↪acznie
od marca 2008 r. do marca br. p lace wzros ly no-
minalnie o 5,9%, podczas gdy wskaźnik CPI wzrós l
o 17,7%. W rezultacie p lace realne zmniejszy ly si ↪e
w tym okresie o 10,0%. W I kw. br. dynamika
p lac nominalnych w gospodarce wynios la 0,6% wo-
bec 1,3% r/r w poprzednim kwartale. W warunkach
podwyższonej inflacji prze loży lo si ↪e to na przyspie-
szenie spadku p lac realnych do 2,1% r/r wobec od-
powiednio 1,4% r/r w poprzednim kwartale.

Wykres 34: Stopa zatrudnienia i udzia l nieak-
tywnych zawodowo w Wielkiej Brytanii (%)
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Źród lo: Eurostat.

Nastroje gospodarcze

Wykres 35: Wskaźnik nastrojów gospodarczych
ESI w Wielkiej Brytanii
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Źród lo: Komisja Europejska, Eurostat.

Od marca br. nastroje przedsi ↪ebiorców poprawiaj ↪a
si ↪e pod wp lywem wzrostu nap lywu nowych zamó-
wień, a szczególnie silnie poprawi ly si ↪e w maju
br.: wskaźnik PMI Composite wzrós l z 52,1 pkt
do 54,3 pkt. Poprawa nastrojów obejmuje zarówno
sektor us lug, jak i przetwórstwo przemys lowe.
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Wskaźnik ogólnych nastrojów gospodarczych Komi-
sji Europejskiej ESI pozostaje zaś stabilny, oscylu-
j ↪ac od grudnia ub. r. na poziomie zbliżonym do 97
pkt.

Produkcja i koniunktura przedsi ↪ebiorstw

Po okresie obniżania si ↪e produkcji przemys lowej,
który trwa l od stycznia 2011 r., od lutego br. pro-
dukcja w tym sektorze rośnie. W kwietniu br. dy-
namika produkcji osi ↪agn ↪e la 0,8% 3m/3m, wobec
0,2% w marcu br.

W ostatnich miesi ↪acach, spośród g lównych grupo-
wań, najwyższ ↪a dynamik ↪e zanotowano w sekto-
rze dóbr konsumpcyjnych (w kwietniu br. wzrost
o 1,0% 3m/3m). Nieco s labiej ros la produkcja
w sektorze dóbr inwestycyjnych i pośrednich (od-
powiednio o 0,6% i 0,2% 3m/3m).

Wykres 36: Produkcja sprzedana przemys lu,
nap lyw zamówień w przemyśle przetwórczym
w Wielkiej Brytanii
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Źród lo: Eurostat.

Rosn ↪acej produkcji przemys lowej, wspieranej przez
popyt krajowy, towarzyszy poprawa nastrojów
w sektorze przetwórczym. Wskaźnik PMI rośnie od
marca br., a w maju br. wyniós l 51,3 pkt. Poprawa
wskaźnika PMI wynika ze wzrostu subkomponentu
odzwierciedlaj ↪acego nap lyw nowych zamówień.

Produkcja w sektorze budowlanym w Wielkiej Bry-
tanii znajdowa la si ↪e marcu br. w trendzie spadko-
wym (por. wykres 37). W ostatnim okresie u pod-
staw niekorzystnych tendencji w zakresie produkcji
budowlanej leża l spadek zamówień w segmencie nie-
ruchomości komercyjnych oraz oddzia lywanie czyn-
ników pogodowych. W marcu br. dynamika pro-
dukcji budowlano-montażowej wynios la -8,2% r/r.
W ca lym I kw. br. produkcja spad la o 2,4% kw/kw.
wobec spadku o 2,0% kw/kw w IV kw. ub. r.

Po okresie utrzymywania si ↪e obniżonego poziomu
nastrojów w sektorze budowlanym, w maju br.

wskaźnik PMI wzrós l do 50,8 pkt, co sygnalizuje
możliwość wzrostu aktywności w sektorze w naj-
bliższym okresie.

Wykres 37: Produkcja budowlano-montażowa
(r/r) oraz PMI dla budownictwa
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Źród lo:Eurostat, Markit Economics.

Obniżaj ↪acej si ↪e silnie od pocz ↪atku 2012 r. produkcji
budowlanej towarzyszy sta ly wzrost cen nierucho-
mości, przy czym tempo ich wzrostu pozostaje od
listopada 2010 r. niższe od dynamiki wskaźnika cen
konsumpcyjnych CPI.

Korzystne sygna ly dotycz ↪ace koniunktury p lyn ↪a
z sektora us lug. W 2012 r. aktywność w sektorze
us lug podlega la silnym wp lywom czynników jedno-
razowych, w tym Igrzysk Olimpijskich, które mia ly
miejsce w III kw. ub. r. Z tego powodu po wzro-
ście w III kw. ub. r. o 1,2% kw/kw, w IV kw. ub.r.
miesi ↪eczny indeks wartości dodanej w sektorze us lug
pozosta l w stagnacji. W I kw. br. indeks ten
wzrós l ponownie o 0,5% kw/kw. Wskaźniki nastro-
jów potwierdzaj ↪a popraw ↪e koniunktury w sektorze
us lug. Indeks PMI dla tego sektora rośnie od grud-
nia ub. r. Wzrós l on z 48,9 pkt w grudniu ub.r. do
54,9 pkt w maju br.

Wykres 38: Liczba transakcji na rynku nierucho-
mości, zmiana indeksu cen nieruchomości (r/r)
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Źród lo: UK Office for National Statistics, Ecowin.
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Sprzedaż detaliczna i koniunktura konsu-
mencka

Dane o sprzedaży detalicznej w ostatnich miesi ↪a-
cach wskazuj ↪a na wzrost popytu konsumpcyjnego
w Wielkiej Brytanii. Po spadku sprzedaży deta-
licznej na prze lomie 2012 r. i 2013 r. (w uj ↪eciu
3m/3m), co spowodowane by lo oddzia lywaniem wy-
darzeń jednorazowych5, od lutego br. sprzedaż ro-
śnie. W kwietniu br. wzrost ten osi ↪agn ↪a l wartość
0,9% 3m/3m.

Od grudnia ub. r. wskaźnik nastrojów konsumenc-
kich utrzymuje si ↪e na stabilnym poziomie (mi ↪e-
dzy –18 a –16 pkt), powyżej wartości notowanych
w pierwszych trzech kwarta lach 2012 r.

Wykres 39: Sprzedaż detaliczna i wskaźnik na-
strojów konsumenckich w Wielkiej Brytanii
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Źród lo:Komisja Europejska, Eurostat.

W ostatnich miesi ↪acach coraz wolniej spada wartość
kredytów konsumpcyjnych dla gospodarstw domo-
wych. Obniża si ↪e ona od pocz ↪atku kryzysu gospo-
darczego. Warto zauważyć, że od IV kw. ub. r.
banki komercyjne wskazuj ↪a na luzowanie swojej po-
lityki kredytowej.6 Sygnalizuje to, że u podstaw s la-
bej aktywności na rynku kredytów konsumpcyjnych
leży spadaj ↪acy popyt na te kredyty.

Inflacja

Po okresie spadku obserwowanym od paździer-
nika 2011 r. do września 2012 r., od pocz ↪atku
IV kw. ub. r. inflacja w Wielkiej Brytanii pozo-
staje stabilna. Po spadku w kwietniu br. z 2,8%
do 2,4% pod wp lywem czynników jednorazowych,
w maju br. powróci la do poziomu 2,7%. W kie-
runku utrzymywania si ↪e inflacji powyżej celu infla-
cyjnego Banku Anglii w ostatnich miesi ↪acach od-

dzia lywa ly przede wszystkim og loszony w drugiej
po lowie 2012 r. wzrost cen energii elektrycznej
i gazu dla gospodarstw domowych. Czynnik ten
wp lywać b ↪ed ↪a na kszta ltowanie si ↪e inflacji przez
ca ly 2013 r.

Wykres 40: Dekompozycja inflacji CPI (r/r, %)
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Źród lo: Eurostat.

Wykres 41: Dynamika cen producentów (PPI)
w Wielkiej Brytanii (%, r/r)
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Źród lo: Eurostat.

Wykres 42: Jednostkowe koszty pracy (%, r/r)
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Źród lo: Eurostat, ONS.
5Jubileusz królowej Elżbiety II, który mia l miejsce w II kw. br. oraz Olimpiada Letnia w III kw. br., przej́sciowo

podwyższy ly poziom konsumpcji w gospodarce brytyjskiej.
6Wed lug Credit Conditions Survey Banku Anglii polityka kredytowa w zakresie kredytów dla gospodarstw domowych

zosta la poluzowana w I kw. 2013 r. zarówno w segmencie kredytów hipotecznych, jak i – choć w mniejszym stopniu –
kredytów konsumpcyjnych. Na poluzowanie polityki kredytowej silny wp lyw mia l Funding for Lending Scheme. Przewiduje
si ↪e utrzymanie tej tendencji w II kw. br.
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Od pocz ↪atku roku dynamika cen producentów ob-
niża si ↪e pod wp lywem coraz niższej dynamiki cen
energii. W kwietniu br. dynamika cen producen-
tów osi ↪agn ↪e la wartość ujemn ↪a -0,3% r/r. Tempo
wzrostu komponentu bazowego PPI pozostaje sta-
bilne i kszta ltuje si ↪e od pocz ↪atku roku na poziomie
1,7%-1,8% (por. wykres 41).

Wykres 43: Realny efektywny kurs walutowy
GBP (deflowany CPI, indeks, styczeń 2005 =
100)
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Źród lo: Bank Anglii.

Prognozy

W trakcie 2013 r. spodziewana jest kontynuacja
ożywienia gospodarczego i przyspieszenie tempa
wzrostu PKB w uj ↪eciu kwartalnym.

Wykres 44: Prognoza PKB przy za lożeniu stóp
procentowych wg oczekiwań rynkowych i 375
mld GBP przeznaczonych na wykup obligacji
rz
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Źród lo: Bank Anglii.

Mediana prognoz wzrostu gospodarczego na 2013 r.
przygotowanych przez instytucje finansowe w ci ↪agu
ostatnich trzech miesi ↪ecy wynosi 0,8%. Majowa
prognoza Banku Anglii jest bardziej optymistyczna,
bo zak lada wzrost o 1,2%. Jednocześnie oczekiwane

jest przyspieszenie wzrostu PKB w 2014 r. Insty-
tucje finansowe przewiduj ↪a dynamik ↪e PKB na po-
ziomie 1,5%, a Bank Anglii zak lada 1,9% wzrostu
PKB w przysz lym roku.

Prognozy Banku Anglii zosta ly w maju br. pod-
niesione w stosunku do lutowej projekcji (por. wy-
kres 47). Dla 2013 r. prognoz ↪e wzrostu gospodar-
czego podniesiono z 0,9% do 1,2%, a dla 2014 r.
z 1,8% do 1,9%. Prognozy banków komercyjnych
na 2013 r. zosta ly w tym okresie obniżone z 0,9%
do 0,8%. Bank Anglii uzasadni l rewizj ↪e prognozy
PKB wzrostem cen aktywów finansowych, wspiera-
j ↪acym popyt wewn ↪etrzny poprzez efekt maj ↪atkowy,
oraz oczekiwan ↪a popraw ↪a sytuacji na rynku pracy.

Wykres 45: Prognoza inflacji przy za lożeniu stóp
procentowych wg rynkowych oczekiwań i 375
mld GBP przeznaczonych na wykup obligacji
rz
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Źród lo: Bank Anglii.

W kierunku podniesienia tempa wzrostu gospodar-
czego w najbliższych kwarta lach ma oddzia lywać
aktywna polityka monetarna oraz poluzowanie po-
lityki kredytowej banków. To ostatnie wspierane
jest przez uruchomiony w sierpniu 2012 r. pro-
gram Funding for Lending Scheme, polegaj ↪acy na
udost ↪epnieniu przez Bank Anglii bankom komer-
cyjnym środków finansowych pod zastaw kredytów
komercyjnych i hipotecznych. Program ten przy-
czyni l si ↪e do obniżenia kosztów finansowania ban-
ków oraz do obniżenia oprocentowania kredytów.
Warto jednak zauważyć, że efekty programu pozo-
staj ↪a umiarkowane, gdyż dynamika wolumenu kre-
dytów dla przedsi ↪ebiorstw pozostaje ujemna. Jed-
nocześnie w prognozie zak lada si ↪e, że niższa infla-
cja w średnim okresie prze loży si ↪e na wzrost real-
nych dochodów gospodarstw domowych i przyspie-
szenie spożycia indywidualnego. Wzrost popytu
konsumpcyjnego powinien z kolei oddzia lywać po-
zytywnie na inwestycje przedsi ↪ebiorstw. Zdaniem
Banku Anglii rozk lad ryzyka dla prognozy PKB
jest asymetryczny w dó l. Czynnikami, które mog ↪a
oddzia lywać w kierunku niższego wzrostu gospo-
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darczego s ↪a, po pierwsze, silniejsze od oczekiwa-
nego spowolnienie wzrostu w gospodarce światowej,
szczególnie w strefie euro, przek ladaj ↪ace si ↪e na niż-
sz ↪a dynamik ↪e eksportu, a po drugie wzrost cen su-
rowców na świecie, który móg lby skutkować dal-
szym spadkiem realnych dochodów do dyspozycji
gospodarstw domowych. Ten drugi czynnik prze-
ciwdzia lać może ożywieniu popytu wewn ↪etrznego.

Majowa projekcja inflacji Banku Anglii przewiduje
inflacj ↪e CPI w 2013 i 2014 r. na poziomie 2,9%
i 2,5% (wobec odpowiednio 3,0% i 2,7% przewidy-
wanych w lutym br.). Mediana prognoz banków ko-
mercyjnych z maja br. jest nieco niższa, w 2013 r.
wzrost cen konsumpcyjnych przewidywany jest na
2,4%, a w kolejnym roku na 2,3%.

W ocenie Banku Anglii tempo wzrostu cen konsu-
menta może nieznacznie wzrosn ↪ać w najbliższych
miesi ↪acach i pozostanie w średnim horyzoncie po-
wyżej poziomu 2%. Czynnikami, które oddzia luj ↪a w
kierunku utrzymywania si ↪e podwyższonej inflacji s ↪a
podwyższone, choć stabilne oczekiwania inflacyjne,
oraz podwyżki cen gazu i energii elektrycznej, cen
us lug dystrybucji energii dla odbiorców indywidual-
nych oraz akcyzy na paliwo. Wed lug Banku Anglii,
 l ↪acznym efektem tych podwyżek w 2013 i 2014 r.
jest podniesienie wskaźnika inflacji o 1 pkt proc.
Spadek prognozowanej inflacji w dalszym horyzon-
cie prognozy wynika z niskiej oczekiwanej dynamiki
p lac nominalnych i utrzymywania si ↪e bezrobocia na
podwyższonym poziomie.

Najsilniejszym czynnikiem ryzyka oddzia luj ↪acym
na wahania inflacji s ↪a ceny surowców na rynkach
światowych.

Wykres 46: Prawdopodobieństwo inflacji na po-
ziomie wyższym od celu inflacyjnego BoE
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Źród lo: Bank Anglii.

Wykres 47: Zmiana prognoz Banku Anglii wzro-
stu PKB w Wielkiej Brytanii
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Aneks prognostyczny

Tabela 7: Prognozy makroekonomiczne dla Wielkiej Brytanii

2012 2013 2014 II 2013 III 2013 IV 2013 I 2014

Realny PKB, % r/r

MFW (05-13) - 0,7 1,5 - - 1,1 -
OECD (05-13) - 0,8 1,5 - - - -
Bloomberg (06-13) 0,3 0,9 1,6 1,2 0,6 1,2 1,3
Reuters (06-13) - 0,9 1,5 - - - -

CPI, % r/r

MFW (05-13) - 2,7 2,5 - - - -
OECD (05-13) - 2,8 2,4 - - 2,4 -
Bloomberg (06-13) 2,8 2,7 2,4 2,8 2,8 2,5 2,4
Reuters (06-13) - 2,7 2,3 2,8 2,8 2,5 2,3
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Gospodarka brytyjska – mniej konkurencyjna czy bardziej
globalna?

Wielka Brytania tradycyjnie należy do najwi ↪ekszych i jednocześnie najbardziej otwartych gospodarek na
świecie, w której sektor eksportowy stanowi ważn ↪a cz ↪eść aktywności gospodarczej. Jednak na przestrzeni
ostatnich kilkunastu lat można zaobserwować wyraźne obniżenie si ↪e udzia lu tego kraju w handlu mi ↪e-
dzynarodowym. Spadek znaczenia krajów rozwini ↪etych widoczny jest wyraźnie co najmniej od dekady,
w wyniku silnej ekspansji eksportowej krajów rozwijaj ↪acych si ↪e oraz wzrostu cen surowców. Zjawisko to
jest jednak szczególnie widoczne w W.Brytanii.

Wykres 48: Udzia l Wielkiej Brytanii w świato-
wym eksporcie w latach 1971-2012
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Źród lo: Obliczenia w lasne na podstawie WTO

Wykres 49: Dekomopozycja zmian udzia lu W.
Brytanii w światowym eksporcie w latach 2001-
2012
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Wed lug szacunków Światowej Organizacji Handlu (WTO) w 2012 r. eksport W.Brytanii stanowi l zaledwie
2,6% eksportu światowego (pod wzgl ↪edem wartości eksportu W.Brytania by la jedenastym najwi ↪ekszym
eksporterem). Znaczenie W.Brytanii w światowym eksporcie zmniejszy lo si ↪e wi ↪ec wyraźnie w porównaniu
z pocz ↪atkiem poprzedniej dekady (w 2001 r. udzia l ten wyniós l 4,4%), podczas gdy w latach osiemdzie-
si ↪atych i dziewi ↪ećdziesi ↪atych udzia l brytyjskiego eksportu w światowym eksporcie pozostawa l wzgl ↪ednie
stabilny.7 Analiza Constant Market Share8 wskazuje, że g lówn ↪a przyczyn ↪a ponad 40 proc. spadku udzia lu
Wielkiej Brytanii w światowym handlu w latach 2000-2012 by la utrata konkurencyjności (cenowej jak
i pozacenowej). Odpowiada la ona za blisko 3/4 tego spadku. W przypadku czynników strukturalnych,
bardziej istotna okaza la si ↪e struktura geograficzna brytyjskiego eksportu, która w 1/5 przyczynia la si ↪e
do sumarycznego spadku udzia lu w światowym eksporcie.9 Z kolei, niski udzia l efektu produktowego
pozwala zauważyć, że struktura towarowa brytyjskiego eksportu dostosowywa la si ↪e do struktury popytu
g lównych rynków zbytu.

Można zatem zastanawiać si ↪e, jaka może być rzeczywista przyczyna obniżenia si ↪e statystycznego wskaź-
nika konkurencyjności, jakim zwyczajowo traktuje si ↪e udzia l danej gospodarki w światowym eksporcie.

Wielk ↪a Brytani ↪e od wi ↪ekszości pozosta lych gospodarek UE odróżnia w eksporcie duże znaczenie us lug.
W 2012 r. ich eksport stanowi l 12,2% brytyjskiego PKB, podczas gdy w Niemczech 7,5%,a we Francji
i W loszech nie przekracza l 6%. Co wi ↪ecej w dwóch ostatnich krajach udzia l ten w ci ↪agu ostatnich

7W latach 1981-1990 udzia l W.Brytanii w światowym eksporcie wyniós l średnio 5,1%, a w latach 1991-2000 – 4,8%.
8Metodologi ↪a powalaj ↪ac ↪a zidentyfikować źród la zmian udzia lu w światowym handlu jest analiza Constant Market Share,

która umożliwia dekompozycj ↪e stopy wzrostu w światowym eksporcie na efekt konkurencyjny oraz strukturalny. Pierwsza
sk ladowa jest zwi ↪azana zarówno z konkurencyjności ↪a cenow ↪a jak i pozacenow ↪a. Z kolei efekt strukturalny  l ↪aczy wp lyw
struktury geograficznej (efekt geograficzny), towarowej (efekt produktowy) oraz ich interakcj ↪e (efekt mieszany). Metodologia
zosta la zaczerpni ↪eta z opracowania ECB(2005): COMPETITIVENESS AND THE EXPORT PERFORMANCE OF THE
EURO AREA. Obliczenia zosta ly przeprowadzone na danych handlowych zdezagregowanych do 3 poziomu klasyfikacji SITC
ver3. Z analizy wykluczono sekcje: 2,3, 4 oraz 9 klasyfikacji STIC ver3.

9Warto zwrócić uwag ↪e, że ujemny wp lyw czynnika geograficznego szczególnie po 2007 r. wynika z dużego udzia lu
krajów UE-15 w strukturze geograficznej Wielkiej Brytanii. Z drugiej strony, brytyjski eksport charakteryzowa l si ↪e jednym
z najmniejszych udzia lów krajów UE-15 spośród tej grupy, przez co wp lyw czynnika geograficznego na spadek udzia lu
w światowym handlu by l relatywnie niższy w Wielkiej Brytanii po 2007 r. w porównaniu do najwi ↪ekszych gospodarek
europejskich.
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dwudziestu lat zmieni l si ↪e bardzo niewiele. Jednocześnie us lugi stanowi ↪a blisko 40% brytyjskiego eksportu.
Wielka Brytania jest także najwi ↪ekszym eksporterem us lug spośród krajów UE (i drugim po USA na
świecie).10

Ponadto gospodarka brytyjska jest liderem wśród krajów Unii Europejskiej w statystykach przep lywów
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, co wskazuje na ogromne przep lywy kapita lu zarówno korporacji
mi ↪edzynarodowych, które inwestowa ly w Wielkiej Brytanii, jak i brytyjskich inwestycji za granic ↪a. Wed lug
danych UNCTAD, w 2011 r. brytyjskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne stanowi ly 31,0% wydatków
inwestycyjnych tego kraju (we Francji by lo to 15,2%, a w Niemczech zaledwie 8,4%). Bezpośrednie
inwestycje zagraniczne Wielkiej Brytanii stanowi ly 18,8% wartości wszystkich inwestycji zagranicznych
krajów Unii Europejskiej.

Rosn ↪ace znaczenie inwestycji zagranicznych w gospodarce brytyjskiej oraz internacjonalizacja sektora
us lug w dużym stopniu wp lyn ↪e ly na zmian ↪e roli W.Brytanii w mi ↪edzynarodowym handlu towarami.
Korporacje brytyjskie, w wi ↪ekszym stopniu niż korporacje z innych dużych krajów Unii, przenosi ly na
duż ↪a skal ↪e produkcj ↪e do krajów o niższych kosztach, kieruj ↪ac si ↪e wzrostem konkurencyjności swoich
produktów na rynkach światowych. Odzwierciedla to w dużym stopniu struktura towarowa brytyjskiego
eksportu, gdzie w ci ↪agu ostatnich kilkunastu lat nast ↪api ly istotne zmiany.

Delokalizacja produkcji w Wielkiej Brytanii dokonywa la si ↪e w inny sposób niż na przyk lad w Niemczech.
W wielu branżach nast ↪api lo bowiem przeniesienie ca lości procesu produkcji, podczas gdy np. w Niem-
czech cz ↪esto przenoszone by ly tylko poszczególne fragmenty tego procesu (w tym zw laszcza produktów
z niższych cenowo segmentów rynku). Wynika lo to w dużej mierze z faktu, że Wielka Brytania nie
mia la w swym najbliższym otoczeniu krajów o znacznie niższych kosztach wytwarzania (dla Niemiec s ↪a

to kraje Europy Środkowo-Wschodniej). W efekcie, przenoszenie produkcji mia lo negatywny wp lyw na
wielkość brytyjskiej produkcji i eksportu. Procesowi delokalizacji produkcji nie towarzyszy l wi ↪ec, tak jak
w Niemczech znacz ↪acy wzrost eksportu (a także i importu) dóbr pośrednich. Ponadto struktura sekto-
rowa brytyjskiej produkcji (mniejszy udzia l produktów o wysokich kosztach transportu) sprzyja la także
delokalizacji produkcji na duże odleg lości (zw laszcza do azjatyckich krajów rozwijaj ↪acych si ↪e).

Korporacje brytyjskie (prawdopodobnie także i zagraniczne obecne w Wielkiej Brytanii) budowa ly wi ↪ec
raczej światowe, a nie regionalne sieci produkcji. Może na to wskazywać wyższy udzia l krajów Azji
Po ludniowo–Wschodniej w brytyjskim eksporcie w porównaniu z pozosta lymi krajami UE (zw laszcza w
eksporcie cz ↪eści). W 2012 r. na kraje te przypada lo 9,6% wartości brytyjskiego eksportu ogó lem (oraz
12,1% wartości eksportu cz ↪eści do dóbr inwestycyjnych), podczas gdy w pozosta lych krajach UE - 6,2%.
Taki model dzia lania brytyjskich korporacji odzwierciedla relatywnie niewielk ↪a, bior ↪ac pod uwag ↪e warunki
europejskie, importoch lonność brytyjskiego eksportu. Poza tym do końca ubieg lego wieku Wielka Bry-
tania odgrywa la również rol ↪e ważnego ośrodka produkcji i eksportu wyrobów korporacji amerykańskich.
Jednak przyst ↪apienie Chin do WTO zmieni lo strategie firm z USA. Przenios ly one produkcj ↪e na Daleki
Wschód (np. sektor informatyczny11), a ich produkty trafiaj ↪a obecnie do Europy za pośrednictwem azja-
tyckich krajów rozwijaj ↪acych si ↪e. Mimo przenoszenia produkcji w tak dużej skali, w Wielkiej Brytanii
pozosta ly ośrodki badawczo-rozwojowe, co w dużym stopniu wp lywa na wzrost wartości dodanej w bry-
tyjskim eksporcie. W rezultacie udzia l krajowej wartości dodanej w brytyjskim eksporcie jest wyraźnie
wi ↪ekszy niż w Niemczech czy we Francji, a ponadto W. Brytania jest jednym z g lównych eksporterów
wartości dodanej do Niemiec, Francji i W loch.

Inne tendencje charakteryzuj ↪a sytuacj ↪e w brytyjskim przemyśle motoryzacyjnym. Wed lug badań OECD,
w 2009 r. ponad 30% wartości dodanej tej branży pochodzi la z importu.12 W dużej mierze wynika to
z kolejnych fuzji i przej ↪eć, w nast ↪epstwie których wszystkie brytyjskie fabryki samochodów maj ↪a obecnie
zagranicznych w laścicieli. W 2010 r. w Wielkiej Brytanii dzia la ly 24 zak lady produkuj ↪ace samochody
osobowe (tylko o jeden mniej niż w Niemczech), a kraj ten by l czwartym w Europie (po Niemczech, Hisz-
panii i Francji) producentem samochodów. Zmiany w lasnościowe w sektorze motoryzacyjnym (w wyniku
realizowanych przez poszczególne koncerny strategii) wp lyn ↪e ly na wzrost specjalizacji brytyjskiego sek-
tora motoryzacyjnego w kierunku aut o wysokim standardzie, co odzwierciedla wyraźny wzrost wartości

10Wed lug danych WTO w 2012 r. na W.Brytani ↪e przypada lo 6,4% światowego eksportu us lug.
11W latach 90. Wielka Brytania by la najwi ↪ekszym eksporterem komputerów w Europie, a g lównymi rynkami ich eksportu

by ly kraje Unii Europejskiej. W 1999 r. udzia l maszyn i urz ↪adzeń do automatycznego przetwarzania danych (HS 8471)
wzrós l w brytyjskim eksporcie do 5,4%, po czym zacz ↪a l si ↪e wyraźnie obniżać. Na pocz ↪atku XXI w. produkcja ta w dużej
mierze zosta la przeniesiona do Chin.

12Measuring Trade in Value Added: An OECD-WTO joint initiative, OECD January 2013.
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jednostkowych (unit value) eksportowanych przez W.Brytani ↪e samochodów.13 Sytuacja ta obniży la nieco
konkurencj ↪e na rynku europejskim w segmentach zdominowanych przez marki niemieckie i wp lyn ↪e la na
przesuni ↪ecie si ↪e popytu na brytyjskie samochody w kierunku krajów pozaeuropejskich.

Wykres 50: Wolumen eskportu W. Brytanii na
tle świata i krajów rozwini
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Źród lo: Obliczenia w lasne na podstawie Eurostat i CPB
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Obecnie, w wyniku tych tendencji, rynki krajów trzecich maj ↪a dla brytyjskiego przemys lu motoryzacyj-
nego najwi ↪eksze znaczenie wśród wszystkich g lównych producentów samochodów w Unii Europejskiej
(w 2012 r. do krajów spoza Unii trafi lo 61% eksportu samochodów osobowych). W 2012 r. najważniej-
szym kierunkiem eksportu samochodów z Wielkiej Brytanii sta ly si ↪e Chiny (trafi lo tam 15,2% wartości
eksportowanych pojazdów), wyprzedzaj ↪ac USA (12,5%). Trzecim rynkiem dla brytyjskiego eksportu mo-
toryzacyjnego jest Rosja. Dzi ↪eki zmianom w strukturze sprzedaży samochodów Wielka Brytania odnoto-
wa la w 2012 r., w warunkach kryzysu na rynku motoryzacyjnym, najwyższy wśród g lównych producentów
aut wzrost wartości eksportu (o 12,3% w porównaniu z rokiem 2011; wobec średniego wzrostu w UE o
1,4%).

Konsekwencj ↪a przeniesienia znacznej cz ↪eści produkcji za granic ↪e by l także silny wzrost brytyjskiego im-
portu dóbr gotowych (skutek zast ↪epowania produkcji krajowej przez import). W wyniku tego procesu
nast ↪api lo znaczne pog l ↪ebienie si ↪e deficytu w obrotach towarowych. Wyższa dynamika ujemnego salda
w handlu z krajami UE mog laby wskazywać, że g lównym kierunkiem przenoszenia produkcji z Wielkiej
Brytanii by ly pozosta le kraje Unii.

Badania OECD wskazuj ↪a na jeszcze jedn ↪a cech ↪e brytyjskiego eksportu – wysoki udzia l wartości doda-
nej pochodz ↪acej z sektora us lug – najwyższy spośród krajów obj ↪etych analiz ↪a (szacuje si ↪e, że stanowi
ona ponad 60% wartości brytyjskiego eksportu brutto). Tak wi ↪ec udzia l us lug w eksporcie wartości
dodanej jest w Wielkiej Brytanii o 10 pkt. proc. wyższy niż w eksporcie brutto.14 Wśród branż przemy-
s lu przetwórczego najwi ↪ekszy wk lad us lug do eksportu wyst ↪epuje w produkcji środków transportu oraz
tekstyliów i odzieży (w obu przypadkach udzia l us lug w eksporcie brutto szacowany jest na blisko 40%).
Us lugi zwi ↪azane s ↪a zarówno z etapem przedprodukcyjnym (ośrodki badawczo-rozwojowe, projektowanie),
jak i poprodukcyjnym (logistyka zwi ↪azana z dystrybucj ↪a towarów, marketing).

Wymienione procesy wp lyn ↪e ly także na zmiany w strukturze geograficznej brytyjskiego eksportu, który
w porównaniu z pozosta lymi krajami Unii, wyróżnia duży udzia l rynków pozaeuropejskich.15 W eksporcie
brytyjskim widoczna jest duża specjalizacja w sprzedaży do USA, Kanady, Australii czy Indii. Ponadto
wysoki udzia l rynków pozaunijnych może pośrednio wskazywać na wysok ↪a konkurencyjność brytyjskich
produktów - średnia droga dostaw produktów do rynków zbytu jest w przypadku Wielkiej Brytanii
znacznie wi ↪eksza niż w pozosta lych krajach UE. Relatywnie wysoki popyt na odleg lych rynkach jest
w dużej mierze efektem wysokiej wartości dodanej w brytyjskim sektorze eksportowym (co znajduje

13W latach 2000-2012 wartość jednostkowa w brytyjskim eksporcie samochodów wzros la o 30% (podczas gdy średnio w
UE o 10%).

14Eksport brutto to eksport, który rejestruj ↪a oficjalne statystyki – zawieraj ↪acy jednocześnie wartość dodan ↪a krajow ↪a i
importowan ↪a.

15W 2012 r. na kraje spoza UE przypada lo 49,9% brytyjskiego eksportu, podczas gdy średnio w pozosta lych krajach Unii
– 36,2%.
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odzwierciedlenie w wysokim poziomie zindywidualizowania produktów pochodz ↪acych z W.Brytanii).

Obserwowane w ostatnich latach tendencje w brytyjskim eksporcie odzwierciedlaj ↪a z lożoność procesów
ekonomicznych zachodz ↪acych we wspó lczesnej gospodarce światowej. Procesy te w dużej cz ↪eści zdaj ↪a si ↪e
być nieuchwytne w statystykach publikowanych przez urz ↪edy statystyczne. Dopiero kompleksowa analiza
prowadzona w bardzo szerokim zakresie obejmuj ↪acym obok handlu towarami, także us lugi, przep lywy
kapita lu, miary innowacyjności, pozwala na ocen ↪e znaczenia brytyjskiej gospodarki (znacznie wi ↪ekszego
niż wynika loby to np. z oszacowania udzia lu W.Brytanii w światowym handlu).

Powyższa krótka analiza wskazuje, że wyraźne zmniejszenie si ↪e udzia lu Wielkiej Brytanii w światowym
eksporcie by lo bardziej nast ↪epstwem g l ↪ebokich zmian strukturalnych, które dokonywa ly si ↪e w ostatnich
latach w tym kraju niż szybko obniżaj ↪acej si ↪e konkurencyjności brytyjskiej gospodarki. Wydaje si ↪e, że
gospodarka W.Brytanii szybciej znalaz la sobie nowe miejsce na mapie mi ↪edzynarodowego handlu niż wi ↪ek-
szość pozosta lych dużych gospodarek europejskich i nie konkuruje bezpośrednio z krajami rozwijaj ↪acymi
si ↪e, gdzie koszty produkcji s ↪a zdecydowanie niższe.
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Japonia

? W I kw. 2013 r. wzrost gospodarczy
by l nadal s laby i opiera l si

↪
e na popycie

wewn
↪
etrznym.

? Stagnacja na japońskim rynku pracy.

? Gospodarka japońska ma nadal pro-
blemy w prze lamaniu tendencji defla-
cyjnych.

? W 2013 r. prognozowany jest nadal ni-
ski wzrost gospodarczy.

Bież ↪ace tendencje w gospodarce

Wzrost gospodarczy

W I kw. 2013 r. realny PKB w Japonii
wzrós l o 0,4% r/r, analogicznie jak mia lo to miej-
sce w IV kw. 2012 r. Wk lad popytu wewn ↪etrznego
w I kw. 2013 r. by l dodatni i wyniós l 1 p.p. Popyt
zewn ↪etrzny dzia la l do luj ↪aco na wzrost gospodarczy
w I kw. 2013 r. ”zdejmuj ↪ac” 0,6 p.p. z dynamiki
r/r realnego PKB. Najwi ↪ekszy dodatni wk lad do
wzrostu wnios la w I kw. 2013 r. konsumpcja pry-
watna (0,7 p.p. w uj ↪eciu r/r). Tym samym struk-
tura PKB w I kw. 2013 r. by la zbliżona do tej
z IV kw. 2012 r.

Wykres 52: Roczna dynamika realnego PKB Ja-
ponii i jej sk ladowe w latach 2004-2012
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Źród lo: Ecowin

Rynek pracy

Sytuacja na japońskim rynku pracy w ostat-
nich miesi ↪acach pozostawa la nadal ma lo korzystna.
Stopa bezrobocia nadal kszta ltuje si ↪e na pod-
wyższonym poziomie (4,1% w kwietniu i marcu
2013 r.), z kolei dynamika zatrudnienia w uj ↪eciu
miesi ↪ecznym ustabilizowa la si ↪e w I kw. 2013 r. na

zerowym poziomie. Tym samym można określić sy-
tuacj ↪e japońskiego rynku pracy jako znajduj ↪acego
si ↪e w stagnacji.

Wykres 53: Zatrudnienie i stopa bezrobocia w
Japonii w latach 2004-2012
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Koniunktura bież ↪aca

W II kw. 2013 r. sentyment gospodarstw do-
mowych w Japonii uleg l poprawie, na co wska-
zuje indeks CCI. W tym samym okresie senty-
ment przedsi ↪ebiorców kszta ltowa l si ↪e na negatyw-
nym poziomie, na co wskazuje indeks opinii przed-
si ↪ebiorstw TANKAN. W stosunku do poprzedniego
kwarta lu oczekiwania przedsi ↪ebiorców co do przy-
sz lej sytuacji ekonomicznej uleg ly jednak lekkiej po-
prawie. Równocześnie dynamika produkcji przemy-
s lowej pozostaje nadal s laba (w kwietniu 2013 r. -
3,7% r/r wobec -5,4% r/r w marcu 2013 r.).

Inflacja

Wykres 54: Inflacja w Japonii w latach 2004-
2012 (r/r)
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Gospodarka japońska jest nadal charakteryzowana
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przez tendencje deflacyjne. W kwietniu 2013 r. in-
flacja CPI w Japonii ukszta ltowa la si ↪e na poziomie -
0,7% r/r wobec -0,9% r/r w marcu 2013 r. Podobnie
miernik inflacji bazowej w kwietniu br. wskazywa l
na deflacj ↪e (CPI po wy l ↪aczeniu świeżej żywności i
energii wyniós l -0,5% r/r wobec -0,8% r/r w marcu
2013 r.). Tendencje deflacyjne s ↪a również widoczne
na bazie wskaźnika PPI dla us lug.

Wykres 55: Ceny producentów w latach 2004-
2012 (r/r)
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Prognozy

Zgodnie z aktualnymi prognozami rynkowymi agen-
cji Bloomberg wzrost gospodarczy w Japonii wynie-
sie 1,7% w 2013 r. oraz 1,5% w 2014 r. W zakre-
sie inflacji ankietowani przez Bloomberga analitycy
oczekuj ↪a, że w 2013 r. wyniesie ona 0,1% oraz 2,0%
w 2014 r.

G lównym czynnikiem ryzyka dla wzrostu gospodar-
czego w Japonii pozostaje nadal rosn ↪aca relacja
d lugu do PKB. Można przypuszczać, że prowadzona
polityka fiskalna i brak reform strukturalnych na-
kierowanych na konsolidacj ↪e finansów publicznych
s ↪a czynnikami niekomplementarnymi wobec obec-
nej luźnej polityki pieni ↪eżnej w Japonii, a tym sa-
mym w średnim okresie mog ↪a on przyczynić si ↪e do
os labienia perspektyw wzrostu i utrzymywalności
d lugu.
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Aneks prognostyczny

Tabela 8: Prognozy makroekonomiczne dla Japonii

2012 2013 2014 II 2013 III 2013 I 2013 I 2014

Realny PKB, % r/r

Bloomberg (cze-13) 2,0 1,7 1,5 2,9* 3,3* 3,3* 4,1*
Reuters (cze-13) 2,0 1,8 1,5 0,7** 0,8** 0,9** 1,1**
IMF (kwi-13) 2,0 1,6 1,4 - - - -
OECD (maj-13) 2,0 1,6 1,4 - - - -

CPI, % r/r

Bloomberg (cze-13) 0,0 0,1 2,0 -0,1 0,3 0,4 0,6
Reuters (cze-13) 0,0*** 0,3*** 1,0*** 0,0*** 0,3*** 0,5*** 0,6***
IMF (kwi-13) 0,0 0,1 3,0 - - - -
OECD (maj-13) 0,0 -0,1 1,8 - - - -

*kw/kw, SAAR
*kw/kw, SA
***CPI core
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Czy ”normalizacja” polityki pieni ↪eżnej w g lównych gospodar-
kach rozwini ↪etych zdestabilizuje gospodarki wschodz ↪ace?

Istniej ↪ace do niedawna uwarunkowania makroekonomiczne sprzyja ly nap lywowi kapita lu prywatnego
z gospodarek rozwini ↪etych do tzw. rynków wschodz ↪acych (ang. emerging markets, w skrócie EM).
Czynnikami stymuluj ↪acymi ten nap lyw by ly, po pierwsze, korzystne perspektywy wzrostu gospodar-
czego w krajach EM, zw laszcza na tle gospodarek rozwini ↪etych; po drugie, nadzwyczaj ekspansywna
polityka pieni ↪eżna w gospodarkach rozwini ↪etych (utrzymywanie stóp procentowych na skrajnie niskim
poziomie i zakupy aktywów finansowych przez tamtejsze banki centralne), oraz, po trzecie, niska awersja
do ryzyka na globalnym rynku finansowym. W ostatnim okresie, niepewność dotycz ↪aca kszta ltu polityki
pieni ↪eżnej w Stanach Zjednoczonych w nadchodz ↪acych miesi ↪acach, w tym zw laszcza wzrost oczekiwań na
zmniejszenie w najbliższym czasie skali zakupów aktywów przez amerykański bank centralny w ramach
prowadzonej polityki luzowania ilościowego (QE3), zrodzi la obawy o możliwość gwa ltownego odp lywu
kapita lu z rynków wschodz ↪acych, który móg lby zdestabilizować te gospodarki. Istotnie, po publikacji
w dn. 22 maja br. minutes z posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku z prze lomu kwietnia
i maja br., na którym cz ↪eść cz lonków Komitetu opowiedzia la si ↪e za wcześniejszym ograniczeniem skali za-
kupu aktywów, dosz lo do wyraźnego spadku cen obligacji rz ↪adowych krajów wschodz ↪acych (por. wykres
56) oraz do os labienia si ↪e kursów ich walut (por. wykres 57). Bior ↪ac pod uwag ↪e powyższe, należy zadać
pytanie, jak faktyczna normalizacja polityki pieni ↪eżnej w Stanach Zjednoczonych i pozosta lych g lównych
gospodarkach rozwini ↪etych mog laby wp lyn ↪ać na stabilność makroekonomiczn ↪a i finansow ↪a gospodarek
wschodz ↪acych. Czy reakcja inwestorów zagranicznych wycofuj ↪acych si ↪e z gospodarek wschodz ↪acych mo-
g laby poważnie je zdestabilizować?

Wykres 56: Indeks obligacji rz
↪

adowych
krajów EM (Bloomberg BEMS index;
2 stycznia 2012 = 100, w USD)
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Wykres 57: Kursy walut wybranych gospo-
darek EM wzgl
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Źród lo: obl. w lasne na podstawie danych Reuters Ecowin

W przesz lości odp lyw kapita lu z krajów EM cz ↪esto prowadzi l do wyraźnych napi ↪eć w tych gospodarkach,
co cz ↪eściowo wynika lo z uzależnienia tych krajów od krótkookresowych źróde l finansowania oraz z faktu,
że wi ↪ekszość emitowanego przez te kraje d lugu, denominowana by la nie w walutach krajowych, a w wa-
lutach obcych, g lównie w dolarze amerykańskim. W ostatnich latach gospodarki wschodz ↪ace w coraz
wi ↪ekszym jednak stopniu emitowa ly obligacje w walucie krajowej, które by ly kupowane przez inwestorów
zagranicznych szukaj ↪acych wyższych stóp zwrotu (por. Sienaert, 2012). W wielu krajach EM udzia l
inwestorów zagranicznych na lokalnym rynku obligacji rz ↪adowych wzrós l powyżej 30%. W przypadku
obligacji korporacyjnych, wi ↪ekszość d lugu nadal denominowana by la w dolarze amerykańskim, ale jed-
nocześnie w ostatnich latach wyraźnie wyd luży l si ↪e ich termin do wykupu. W przypadku wielu emisji
przekracza l on 10 lat, w zwi ↪azku z czym zmniejszy la si ↪e presja na szybsz ↪a sp lat ↪e d lugu przez przedsi ↪e-
biorstwa z krajów EM. Ze wzgl ↪edu zatem na mniejsze niż we wcześniejszych epizodach odp lywu kapita lu
zagranicznego z gospodarek wschodz ↪acych ryzyko niedopasowania pozycji walutowej (ang. currency mi-
smatch) oraz struktury terminowej (ang. maturity mismatch) aktywów i pasywów, ewentualne negatywne
skutki silnego odp lywu kapita lu z tych gospodarek w reakcji na normalizacj ↪e polityki pieni ↪eżnej w krajach
rozwini ↪etych powinny być mniejsze niż w przesz lości. Silny odp lyw kapita lu z gospodarek wschodz ↪acych
prawdopodobnie mia lby jednak negatywny wp lyw na tempo wzrostu gospodarczego w tych krajach, cho-
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ciażby poprzez spadek dost ↪epności kredytu wraz z jego negatywnymi nast ↪epstwami dla zysków przedsi ↪e-
biorstw i dynamiki inwestycji.

Jednocześnie można wymienić kilka czynników, które mog ↪a oddzia lywać hamuj ↪aco na odp lyw kapita lu
z rynków wschodz ↪acych. Po pierwsze, normalizacja polityki pieni ↪eżnej g lównych banków centralnych
najprawdopodobniej nie nast ↪api wsz ↪edzie w tym samym czasie. Bior ↪ac pod uwag ↪e stan bież ↪acej i ocze-
kiwanej koniunktury gospodarczej w g lównych krajach rozwini ↪etych, a także informacje, jakie p lyn ↪a od
przedstawicieli ich banków centralnych, wydaje si ↪e, że jedynie Bank Rezerwy Federalnej móg lby dokonać
normalizacji polityki pieni ↪eżnej w daj ↪acej si ↪e przewidzieć przysz lości. Sytuacja makroekonomiczna w stre-
fie euro i w Wielkiej Brytanii sprawia, że wczesna normalizacja jest raczej ma lo prawdopodobna, natomiast
Bank Japonii pod nowym kierownictwem nawet ostatnio poszerzy l swój program skupu aktywów. Można
oczekiwać, że nawet jeżeli amerykański bank centralny zdecyduje si ↪e ograniczyć bież ↪acy program skupu ak-
tywów opiewaj ↪acy na 85 mld dolarów miesi ↪ecznie, og loszony przez Bank Japonii w kwietniu br. dwuletni
program skupu aktywów wart ok. 70 mld dolarów miesi ↪ecznie powinien stanowić czynnik wspieraj ↪acy
p lynność na globalnych rynkach finansowych. Można przypuszczać, że jeżeli globalna (nad)p lynność,
uznawana za jeden z g lównych czynników stoj ↪acych za obserwowanym do niedawna silnym nap lywem
kapita lu do EM b ↪edzie zmniejszana w sposób stopniowy, nie powinno to oddzia lywać jak szok stopy pro-
centowej, ale powinno przyczynić si ↪e do ”uporz ↪adkowanej” korekty na rynkach obligacji EM. Po drugie,
warto zauważyć, że tendencja do rosn ↪acego udzia lu inwestorów zagranicznych na lokalnych rynkach ob-
ligacji w krajach EM mia la miejsce już zanim g lówne banki centralne wprowadzi ly programy luzowania
ilościowego, a nawet przed wybuchem globalnego kryzysu finansowego (zob. Sienaert, 2012). Wydaje
si ↪e wi ↪ec, że zakończenie niekonwencjonalnej polityki pieni ↪eżnej przez te banki nie powinno doprowadzić
do trwa lego odwrócenia tego trendu (choć w krótszej perspektywie nie można wykluczyć przej́sciowego
odwrócenia si ↪e inwestorów zagranicznych od obligacji krajów EM). Po trzecie, w ostatnim okresie wśród
inwestorów zagranicznych istotnie zmieni lo si ↪e postrzeganie d lugu krajów EM, który coraz cz ↪eściej przez
banki inwestycyjne traktowany by l jako jedna z g lównych klas aktywów, (zob. JP Morgan 2010 lub Gold-
man Sachs 2010). Niektórzy analitycy i komentatorzy rynków finansowych twierdzili wr ↪ecz, że obligacje
gospodarek wschodz ↪acych sta ly si ↪e ”bezpieczn ↪a przystani ↪a” (ang. safe-haven assets), a wi ↪ec aktywami,
które s ↪a kupowane w okresach podwyższonej niepewności czy też zmienności na rynkach finansowych.
Istotnie, badanie przeprowadzone niedawno przez ekonomistów Banku Rozrachunków Mi ↪edzynarodowych
(Mijayima et al., 2012) potwierdzi lo, że od 2008 r. rentowności obligacji rz ↪adowych krajów EM deno-
minowanych w walutach lokalnych zachowywa ly si ↪e podobnie do rentowności aktywów uznawanych za
”bezpieczn ↪a przystań”: obniża ly si ↪e, a nie wzrasta ly, w odpowiedzi na wzrost globalnej awersji do ryzyka.

Warto jednocześnie wspomnieć, że normalizacja polityki pieni ↪eżnej w g lównych gospodarkach rozwini ↪e-
tych prawdopodobnie b ↪edzie mia la różny wp lyw na poszczególne gospodarki czy regiony zaliczane do
rynków wschodz ↪acych. Kraje te nie s ↪a bowiem homogeniczn ↪a grup ↪a gospodarek nie tylko pod wzgl ↪edem
fundamentów makroekonomicznych, ale również pod wzgl ↪edem bież ↪acej oraz oczekiwanej struktury i roz-
miarów przep lywów kapita lowych. Zgodnie z danymi zaprezentowanymi w Suttle et al. (2013), ca lkowity
nap lyw kapita lu prywatnego do azjatyckich krajów EM by l zdominowany przez bezpośrednie inwestycje
zagraniczne, najprawdopodobniej w zwi ↪azku z relatywnie solidnymi perspektywami wzrostu gospodar-
czego w tym regionie. Podobnie, wi ↪eksza cz ↪eść przep lywów kapita lowych do krajów EM w Afryce i na
Bliskim Wschodzie również mia la form ↪e bezpośrednich inwestycji zagranicznych, do czego móg l si ↪e przy-
czynić również niski stopień rozwoju rynków finansowych. Z kolei przep lywy kapita lowe do krajów Ame-
ryki  Lacińskiej w ostatnich latach by ly zdominowane w podobnym stopniu przez bezpośrednie inwestycje
zagraniczne, jak i portfelowe inwestycje w instrumenty d lużne. W krajach Europy środkowo-Wschodniej
natomiast dominowa l nap lyw kapita lu na lokalne rynki obligacji. Bior ↪ac pod uwag ↪e powyższe, a także
fakt, że nap lyw bezpośrednich inwestycji zagranicznych cz ↪esto uznawany jest za bardziej stabilny, d lu-
gookresowy rodzaj przep lywów kapita lowych niż zagraniczne inwestycje portfelowe i mniej zależny od
obowi ↪azuj ↪acych w danym okresie różnic w poziomie stóp procentowych, można oczekiwać, że gospodar-
kami, które prawdopodobnie w najwi ↪ekszym stopniu b ↪ed ↪a narażone na odp lyw kapita lu w nast ↪epstwie

”
normalizacji” polityki pieni ↪eżnej w krajach rozwini ↪etych b ↪ed ↪a gospodarki wschodz ↪ace w Europie oraz

w Ameryce  Lacińskiej, ze wzgl ↪edu na znaczny udzia l inwestycji portfelowych w obligacje tych krajów.

Instytut Ekonomiczny 37



Bibliografia:

Goldman Sachs (2010), Emerging Market Debt: From ”Nich” to ”Core”, April.

JP Morgan (2010), EM Moves into the Mainstream as an Asset Class, November.

Mijayima K., Mohanty M. S., Chan T. (2012), Emerging market local currency bonds: diversification and stability,

BIS Working Papers no. 391, November.

Sienaert A. (2012), Foreign Investment in Local Currency Bonds. Considerations for Emerging Markets Public

Debt Managers, Policy Research Working Paper 6428, World Bank, December.

Suttle P., Huefner F., Koepke R. (2013), Capital Flows to Emerging Market Economies, Institute of International

Finance Research Note, January 22.

Instytut Ekonomiczny 38



Europa Środkowo-Wschodnia16

? Nieznaczne przyspieszenia tempa wzro-
stu w regionie w wyniku wzrostu eks-
portu. Popyt krajowy wci

↪
aż s labnie.

? Wzrost aktywności w sektorze prze-
mys lowym strefy euro prze loży l si

↪
e na

wzrost produkcji przemys lu w regionie
w I kw. 2013 r.

? Powolna poprawa nastroju konsumen-
tów nieznacznie pobudzi la sprzedaż de-
taliczn

↪
a.

? Utrzymuj
↪

aca si
↪
e stagnacja na rynku

pracy.

? Spadek inflacji wynikaj
↪

acy ze zmniej-
szaj

↪
acej si

↪
e dynamiki cen energii

i spadku inflacji bazowej.

Wzrost gospodarczy

I kw. 2013 r. przyniós l nieznaczne przyspiesze-
nie tempa wzrostu gospodarczego w krajach Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej, po okresie spowolnie-
nia gospodarczego w ubieg lym roku. Roczna dyna-
mika PKB w regionie wynios la 0,2%, wobec 0,0%
w IV kw. 2012 r.

Wykres 58: PKB i jego sk ladowe w krajach
EŚW, w pp. , r/r
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Przyspieszenie dynamiki PKB w I kw. br. to za-
s luga wi ↪ekszego wk ladu eksportu netto do wzrostu,
który podobnie jak w 2012 r., jako jedyny dzia la l
w kierunku jego wzrostu. Z jednej strony wynika lo
to z przyspieszenia eksportu, z drugiej, utrzymuj ↪aca
si ↪e w I kw. br. s labość popytu krajowego prze loży la
si ↪e na dalszy spadek importu w krajach EŚW. Spo-
życie indywidualne, a także nak lady inwestycyjne,

podobnie jak mia lo to miejsce w dwóch poprzednich
kwarta lach, nadal zmniejsza ly si ↪e w uj ↪eciu rocznym.

Wzrost PKB w uj ↪eciu rocznym w regionie EŚW
jako ca lości nie oznacza l jednak, że taka sytuacja
mia la miejsce we wszystkich krajach regionu. Przy-
spieszenie dynamiki PKB można by lo zaobserwo-
wać jedynie na Litwie,  Lotwie, w Rumunii, Chorwa-
cji17 i na W↪egrzech, jednak w dwóch ostatnich kra-
jach dotyczy lo to jedynie zmniejszenia si ↪e skali jego
spadku. W pozosta lych gospodarkach dynamika
PKB obniży la si ↪e, w Czechach i S lowenii oznacza lo
to pog l ↪ebienie si ↪e trwaj ↪acej od pocz ↪atku 2012 r. re-
cesji.

W regionie EŚW nadal utrzymywa la si ↪e duża róż-
nica w tempie wzrostu pomi ↪edzy poszczególnymi
krajami regionu. Z jednej strony coraz szyb-
sze tempo wzrostu by lo obserwowane na Litwie
(4,1% w I kw. br.) oraz  Lotwie (6,0% - jedyny kraj
regionu, w którym dynamika PKB przyspieszy la,
zarówno w 2012, jak i w I kw. 2013 r., w porów-
naniu z 2011 r.). Z kolei w Czechach, Chorwacji,
S lowenii i na W↪egrzech nadal można by lo odnoto-
wać spadki PKB w uj ↪eciu rocznym (od -0,3% na
W↪egrzech do -3,3% w S lowenii).

Koniunktura w przemyśle

Od pocz ↪atku 2013 r. w krajach EŚW można by lo
zaobserwować powolny wzrost aktywności w sekto-
rze przemys lowym. Produkcja przemys lu w okre-
sie grudzień 2012 - kwiecień 2013 zwi ↪ekszy la si ↪e
w regionie o 1,9%, niweluj ↪ac spadki z II po lowy
2012 r. Wzrost produkcji można by lo zaobserwo-
wać w wi ↪ekszości krajów regionu. Jedynie w kra-
jach ba ltyckich oraz Bu lgarii mia la miejsce konty-
nuacja jej spadku. W Chorwacji i Czechach wo-
lumen produkcji przemys lowej nie zmieni l si ↪e, na-
tomiast w pozosta lych krajach wzrós l, w najwi ↪ek-
szym stopniu w Rumunii i na W↪egrzech (ponad 5%
w analizowanym okresie), a także Polsce (4%).

Wzrost aktywności w sektorze przemys lowym
w krajach EŚW można wi ↪azać z przyspieszeniem
produkcji przemys lowej w strefie euro w tym okresie
(zw laszcza w przemyśle motoryzacyjnym w Niem-
czech i Francji), co prze loży lo si ↪e na wi ↪eksze za-
potrzebowanie na towary produkowane w s ↪asied-
nich krajach, o czym świadczy również wspomniany
wcześniej wzrost eksportu w regionie EŚW w I kw.
2013 r. Wzrost produkcji w regionie dotyczy l przede
wszystkim dóbr inwestycyjnych oraz konsumpcyj-

16Jako kraje EŚW traktowana jest grupa krajów środkowo-europejskich, które przyst ↪api ly do UE od 2004 r. W tej edycji
materia lu po raz pierwszy w tej grupie uwzgl ↪edniana jest Chorwacja, która z dniem 1 lipca 2013 r. zostanie 28 krajem UE.

17Roczna dynamika PKB w Chorwacji obliczana jest na podstawie danych niewyrównanych sezonowo.
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nych trwa lego użytku. Podobnie jak w strefie euro,
najsilniejsze przyspieszenie mia lo miejsce w sekto-
rze motoryzacyjnym, zw laszcza w Polsce, Rumunii i
na W↪egrzech. Brak wzrostu aktywności w pozosta-
 lych sektorach przemys lu może jednak świadczyć,
że wzrost ten nie ma trwa lego charakteru.

Analiza wskaźników PMI dla trzech najwi ↪ekszych
gospodarek regionu w pierwszych pi ↪eciu miesi ↪acach
2013 r. nie dawa la spójnego obrazu. Z jednej
strony wysoki wzrost PMI mia l miejsce w Czechach
(w maju br. po raz pierwszy od 14 miesi ↪ecy war-
tość PMI w przemyśle przetwórczym przekroczy la
graniczn ↪a wartość 50 pkt.), nawet pomimo stagna-
cji produkcji w przemyśle. Z kolei w Polsce i na
W↪egrzech, w których to krajach wartość produkcji
przemys lowej wyraźnie wzros la w ostatnich miesi ↪a-
cach, wskaźniki PMI obniży ly si ↪e.

Natomiast wskaźniki zaufania w przemyśle Komisji
Europejskiej przedstawia ly w ostatnich miesi ↪acach
bardziej korzystny i spójny obraz. Wzrost produk-
cji przemys lowej w regionie EŚW oraz strefie euro
wp lyn ↪a l również na niewielk ↪a popraw ↪e nastrojów
przedsi ↪ebiorców. W wi ↪ekszości krajów (poza Bu l-
gari ↪a, Czechami i  Lotw ↪a) indeks zaufania w przemy-
śle wzrós l, co wynika lo przede wszystkim z lepszej
oceny wartości bież ↪acej produkcji oraz nap lywu no-
wych zamówień.

Wykres 59: Wskaźnik PMI w Polsce, Czechach
i na W

↪
egrzech

40

45

50

55

60

65

20
10

20
11

20
12

20
13

pk
t.

Czechy

Węgry

Polska
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Rynek pracy

Sytuacja na rynku pracy w krajach regionu EŚW
w dotychczasowym okresie 2013 r., nie wykazywa la
poprawy, a w niektórych krajach nadal si ↪e pogar-
sza la. Od pocz ↪atku br. zharmonizowana stopa bez-
robocia zmniejszy la si ↪e jedynie w krajach ba ltyc-
kich (gdzie proces ten trwa niezmiennie od 2010 r.,
jednak skala spadku stale si ↪e zmniejsza) oraz na
W↪egrzech. Z kolei w Polsce, Chorwacji, Rumunii,

S lowacji i S lowenii sukcesywnie ros la od pocz ↪atku
2013 r.

Podobnie, jak mia lo to miejsce w poprzednich
miesi ↪acach, w kwietniu br. najniższ ↪a stop ↪e bez-
robocia można by lo zaobserwować w Czechach
(7,2%) oraz Rumunii (7,3%). Zauważalny, również
w I kw. 2013 r. spadek liczby bezrobotnych w kra-
jach ba ltyckich spowodowa l, że nie charakteryzo-
wa ly si ↪e one już najwyższym bezrobociem w regio-
nie. W kwietniu wyższa stopa bezrobocia wyst ↪e-
powa la w Chorwacji (18,1%) i na S lowacji (14,5%).
Na wyj ↪atkowo z l ↪a sytuacj ↪e na rynku pracy w tych
krajach wskazuje również odsetek osób d lugotrwale
bezrobotnych. W ostatnich miesi ↪acach osoby po-
szukuj ↪ace pracy od ponad roku stanowi ly ok. 2/3
wszystkich bezrobotnych w Chorwacji i na S lowacji,
podczas gdy średnia dla ca lego regionu oscylowa la
w okolicach 50%.

Wykres 60: Stopa bezrobocia w lipcu 2012 r.
w krajach EŚW na tle strefy euro i UE-27
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Koniunktura konsumencka

Sprzedaż detaliczna od stycznia do kwietnia br.
w skali regionu zwi ↪ekszy la si ↪e ona o 2,5%, a jej spa-
dek można by lo zauważyć jedynie w krajach do-
tkni ↪etych recesj ↪a w I kw. br., czyli w Czechach
i S lowenii. Wzrost ten można jednak w dużej mie-
rze t lumaczyć wyższ ↪a konsumpcj ↪a energii (w wy-
niku spadku jej cen). Sprzedaż żywności na po-
cz ↪atku 2013 r. praktycznie nie zmieni la si ↪e w porów-
naniu z końcem 2012 r., a w przypadku dóbr trwa-
 lego użytku, wyraźny wzrost wolumenu sprzedaży
można by lo zauważyć jedynie w Bu lgarii i Rumu-
nii. Trudno jednak oczekiwać, że przy stale utrzy-
muj ↪acej si ↪e niekorzystnej sytuacji na rynku pracy,
wzrosty obrotów w handlu detalicznym utrzymaj ↪a
si ↪e.

W okresie styczeń-maj 2013 r. nieznacznie po-
prawi ly si ↪e wskaźniki optymizmu konsumentów
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w krajach EŚW. Wzrost ten wynika l jednak przede
wszystkim ze spadku inflacji, podczas gdy ocena
przysz lej sytuacji finansowej gospodarstw domo-
wych, czy też sytuacji na rynku pracy nadal po-
zostawa la bardzo niska.

Inflacja

Od stycznia do maja 2013 r., podobnie jak to mia lo
miejsce w IV kw. 2012 r., inflacja HICP w krajach
EŚW sukcesywnie si ↪e obniża la. W maju br. śred-
nia ważona dla regionu wynios la 1,5%, wobec 3,2%
w grudniu i 4,2% we wrześniu 2012 r. Tym samym
osi ↪agn ↪e la (kolejny miesi ↪ac z rz ↪edu) najniższy po-
ziom od momentu rozpocz ↪ecia publikacji statystyk
HICP. Spadek inflacji HICP mia l miejsce we wszyst-
kich krajach regionu, a jego przyczyny by ly zbli-
żone. Odpowiada l za nie przede wszystkim spadek
dynamiki cen energii, dzi ↪eki któremu w opisywanym
okresie inflacja zmniejszy la si ↪e o 1,7 pp. w maju br.
ceny energii mia ly już ujemny wp lyw na inflacj ↪e
w regionie. Spadek ten wynika l z jednej strony
z niższych cen surowców energetycznych na świecie,
co prze loży lo si ↪e przede wszystkim na spadek dyna-
miki cen paliw, ale także z decyzji administracyj-
nych. Na W↪egrzech (energia elektryczna) i w Polsce
(gaz), w ladze zobligowa ly dostawców energii do ob-
niżenia jej cen dla odbiorców detalicznych, co spo-
wodowa lo, że w obu tych krajach dynamika cen
energii w I kw. 2013 r. spad la poniżej zera. Ujemn ↪a
dynamik ↪e cen energii w I po lowie 2013 r. zaobser-
wowano również w Bu lgarii, Chorwacji, Czechach,
S lowacji, na Litwie i  Lotwie. W mniejszym stopniu
zmniejszy la si ↪e dynamika cen żywności. Jej wk lad
do spadku dynamiki HICP w analizowanym okre-
sie wyniós l 0,4 pp. i dotyczy l w wi ↪ekszości żywno-
ści przetworzonej, czyli tej, która w wi ↪ekszym stop-
niu reaguje na zmiany popytu. Jednocześnie ceny
żywności nieprzetworzonej w wielu krajach regionu
wzros ly (kraje ba ltyckie, S lowacja, S lowenia, Chor-
wacja), pomimo relatywnie dobrych zbiorów w rol-
nictwie w tych krajach.

Poziom inflacji w poszczególnych gospodarkach
EŚW w I po lowie 2013 r. nadal pozosta l wyraź-
nie zróżnicowany. W maju br. najniższ ↪a infla-
cj ↪e odnotowano na  Lotwie (-0,2% - jedyny kraj
w regionie w którym ceny obniży ly si ↪e), a także
w Polsce (0,5%). Z kolei najwyższ ↪a zaobserwowano
w Rumunii (4,4% - efekt wysokiej dynamiki cen
żywności) oraz Estonii (3,6%).

Oprócz przyczyn o charakterze podażowym, do
spadku inflacji w regionie przyczyni la si ↪e również
niższa inflacja bazowa. Z le nastroje konsumentów
i stale zmniejszaj ↪ace si ↪e spożycie gospodarstw do-
mowych, w po l ↪aczeniu z prze lożeniem si ↪e spadku
dynamiki cen energii i żywności na inne katego-

rie towarów i us lug, spowodowa ly, że od II po lowy
2012 r. inflacja bazowa powoli si ↪e obniża, nawet po-
mimo podwyżek podatków pośrednich (g lównie ak-
cyzy na alkohol i tytoń). W maju 2013 r. wynios la

ona dla regionu EŚW 1,0% o by la niemal dwukrot-
nie niższa niż rok wcześniej. Ten poziom inflacji
bazowej by l najniższym wynikiem obserwowanym
od ponad dwóch lat. Nie we wszystkich krajach
spadek ten mia l jednak miejsce. Na pocz ↪atku br.
inflacja bazowa wzros la m.in. w Chorwacji i S lo-
wenii, czyli w krajach, w których zaobserwowano
najsilniejszy wzrost podatków pośrednich i cen ad-
ministrowanych, w zwi ↪azku z prowadzonymi w nich
szeroko zakrojonymi dzia laniami konsolidacji finan-
sów publicznych.

Wykres 61: Inflacja HICP i jej komponenty
w krajach EŚW
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Prognozy

Kryzys strefy euro, który jest g lówn ↪a przyczyn ↪a
spowolnienia gospodarczego w regionie b ↪edzie mia l
także decyduj ↪acy wp lyw na gospodarki EŚW
w II po lowie 2013 i w 2014 r. (por. rozdzia l

Strefa euro). W gospodarkach EŚW również można
oczekiwać kontynuacji spowolnienia gospodarczego
w bież ↪acym roku. Czechom, S lowenii i Chorwacji
najprawdopodobniej nie uda si ↪e unikn ↪ać kolejnego
roku recesji, natomiast zaskakuj ↪acy wzrost PKB na
W↪egrzech w I kw. br. może wróżyć powrót tego
kraju na ścieżk ↪e wzrostu już w 2013 r. W 2014 r.
oczekuje si ↪e już powolnej poprawy sytuacji gospo-
darczej w regionie.

Wydaje si ↪e, że g lównymi kana lami transmisji kry-
zysu strefy euro na kraje regionu pozostanie os la-
bienie wymiany handlowej ze stref ↪a euro, nawet po-
mimo nieznacznego ożywienia w I kw. br., a także
niski nap lyw inwestycji zagranicznych, zw laszcza
bezpośrednich. Trwaj ↪acy proces odd lużania gospo-
darstw domowych i przedsi ↪ebiorstw, w po l ↪aczeniu
z prognozowan ↪a na 2013 r. stagnacj ↪a na rynku
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pracy, spowoduje utrzymanie si ↪e s labego popytu
krajowego w 2013 r. Dotyczyć to ma przede wszyst-
kim konsumpcji prywatnej. W przypadku inwesty-
cji, impuls pro-wzrostowy może nadej́sć od strony
inwestycji publicznych, zw laszcza tych wspó lfinan-
sowanych ze środków Funduszy Europejskich. Oży-
wienie popytu krajowego może mieć miejsce dopiero
w 2014 r., kiedy to poprawiaj ↪aca si ↪e koniunktura
za granicami krajów regionu powinna powoli prze-
k ladać si ↪e na koniunktur ↪e wewn ↪etrzn ↪a. Podobnie
jak roku ubieg lym, w 2013 r. eksport netto b ↪edzie
g lównym dodatnim kontrybutorem do wzrostu go-
spodarczego. W 2014 r. jego wk lad powinien si ↪e
zmniejszyć, nawet pomimo oczekiwanego przyspie-
szenia dynamiki eksportu, w wyniku jeszcze szyb-
szego wzrostu importu.

Po silnym spadku inflacji w II po lowie 2012 r. i po-
cz ↪atku 2013 r. w krajach regionu EŚW, w kolejnych
kwarta lach 2013 r. powinna si ↪e ona ustabilizować,
co potwierdzaj ↪a już dane z maja br., kiedy to w cz ↪e-
ści krajów regionu można by lo zauważyć zatrzyma-
nie si ↪e spadków dynamiki cen, a w Bu lgarii, Estonii,
na Litwie,  Lotwie i S lowacji inflacja nawet wzros la.
Wydaje si ↪e, że w kolejnych miesi ↪acach 2013 r. skala
spadków dynamiki cen energii powinna si ↪e zmniej-
szyć, nawet wobec prognozowanych dalszych spad-
ków cen surowców energetycznych na rynkach świa-
towych. Wyj ↪atkowo d luga i mroźna zima w krajach
regionu może natomiast doprowadzić do silniejszego
wzrostu cen żywności, zw laszcza żywności nieprze-
tworzonej. Jednocześnie inflacja bazowa w regonie
nadal powinna utrzymywać si ↪e na niskim poziomie,
jako że nie oczekuje si ↪e wyraźnego wzrostu popytu
konsumpcyjnego w II po lowie 2013 r. W 2014 r.
przewiduje si ↪e już niewielki wzrost inflacji, wyni-
kaj ↪acy z jednej strony z efektów niskiej bazy roku
2013, a z drugiej, z oczekiwanego ożywienia w go-
spodarce realnej oraz efektów  lagodzenia polityki
pieni ↪eżnej w regionie. Jednocześnie, w kierunku
obniżenia inflacji powinna dzia lać polityka fiskalna,
jako że planowane dzia lania konsolidacyjne w kra-
jach regionu, w tym podwyższanie stawek podatków
pośrednich, b ↪ed ↪a coraz rzadsze i mniej intensywne.
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Aneks prognostyczny

Tabela 9: Prognozy makroekonomiczne dla krajów EŚW

2012 2013 2014 2012 2013 2014
Realny PKB, % r/r CPI, % r/r

Bu lgaria 0,8 0,9 1,7 2,4 2,0 2,6
Chorwacja -2,0 -1,0 0,2 3,4 3,1 2,0
Czechy -1,3 -0,4 1,6 3,5 1,9 1,2
Estonia 3,2 3,0 4,0 4,2 3,6 3,1
Litwa 3,6 3,1 3,6 3,2 2,1 2,7
 Lotwa 5,6 3,8 4,1 2,3 1,4 2,1
Polska 1,9 1,1 2,2 3,7 1,4 2,0
Rumunia 0,7 1,6 2,2 3,4 4,3 3,1
S lowacja 2,0 1,0 2,8 3,7 1,9 2,0
S lowenia -2,3 -2,0 -0,1 2,8 2,2 1,4
W

↪
egry -1,7 0,2 1,4 5,7 2,6 3,1

Źród lo: Komisja Europejska, maj 2013
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Chiny

? S labe ożywienie gospodarcze wynikiem
s labości popytu zewn

↪
etrznego i we-

wn
↪
etrznego

? Silny spadek obrotów handlowych
w maju br.

? Pogorszenie koniunktury w przemyśle

? S labn
↪

aca dynamika inwestycji

? Stopniowy, choć nieznaczny wzrost
rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej
w marcu-maju br.

? Umiarkowana presja inflacyjna

Bież ↪ace tendencje w gospodarce

Po wyraźnym spowolnieniu wzrostu w okresie
I kw. 2011 - III kw. 2012 r., gospodarka Chin
wesz la w faz ↪e ożywienia. Najnowsze dane wska-
zuj ↪a jednak, że ożywienie to jest dość s labe, czego
przyczyn ↪a jest s labość zarówno popytu zewn ↪etrz-
nego, jak i wewn ↪etrznego. W maju br. mia l miej-
sce silny spadek dynamiki eksportu, zw laszcza do
państw azjatyckich. Znalaz lo to odbicie w spowol-
nieniu dynamiki importu i krajowej produkcji prze-
mys lu lekkiego. Jest prawdopodobnym, że tenden-
cje te b ↪ed ↪a kontynuowane w najbliższych miesi ↪a-
cach. W kwietniu i maju br. obniży ly si ↪e bo-
wiem nowe zamówienia eksportowe, ujmowane we
wskaźniku PMI dla przetwórstwa przemys lowego
(HSBC Markit). Wskaźnik ten spad l w maju br.
do poziomu poniżej 50 punktów po raz pierwszy
od kilku miesi ↪ecy, do czego przyczyni l si ↪e również
spadek zamówień krajowych, po raz pierwszy od
września ub. r. O s labości popytu wewn ↪etrznego
świadczy również spadaj ↪aca w ostatnich miesi ↪acach
dynamika inwestycji oraz niski poziom inflacji ba-
zowej. Pozytywn ↪a tendencj ↪a jest natomiast stop-
niowy, choć nieznaczny wzrost dynamiki sprzedaży
detalicznej w ostatnich miesi ↪acach. Podsumowu-
j ↪ac, dost ↪epne dane za kwiecień-maj br. sugeruj ↪a
jednak, że w II kw. br. mog lo doj́sć do ponownego
obniżenia si ↪e dynamiki PKB w uj ↪eciu r/r.

Wzrost gospodarczy

Po przyspieszeniu w IV kw. ub. r. do 7,9% r/r,
które nast ↪api lo po d luższym okresie systematycz-
nego os labiania si ↪e (por. wykres 62), w I kw. br.
dynamika PKB ponownie spowolni la (do 7,7% r/r).

W I kwartale br. dynamika inwestycji przyspieszy la
trzeci kwarta l z rz ↪edu (do 20,9% r/r z 20,6% r/r

w IV kw. ub. r.), jednakże nadal kszta ltuj ↪ac si ↪e
poniżej wartości odnotowywanych w poprzednich
kilku latach (por. wykres 62). Dane za okres
kwiecień-maj br. sugeruj ↪a jednak, że w II kw.
2013 r. roczna dynamika inwestycji ponownie obni-
ży la si ↪e (skumulowana dynamika inwestycji w uj ↪e-
ciu r/r spad la z 20,9% w marcu br. do 20,6%
w kwietniu i 20,4% w maju). Os labienie dynamiki
inwestycji w pierwszych dwóch miesi ↪acach II kwar-
ta lu zwi ↪azane by lo z niższ ↪a dynamik ↪a inwestycji
w przetwórstwie przemys lowym oraz inwestycji bu-
dowlanych, natomiast dynamika inwestycji infra-
strukturalnych utrzyma la si ↪e na wysokim poziomie.

Wykres 62: Roczna dynamika inwesty-
cji, eksportu, importu i PKB w Chinach
w latach 2002-2013

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

%
 r

/r

eksport (L)

inwestycje (L)

import (L)

PKB (P)

Źród lo: dane Reuters Ecowin.

S labsza dynamika inwestycji w budownictwie zwi ↪a-
zana by la ze spowolnieniem wzrostu nowo rozpo-
cz ↪etych budów w ostatnim okresie, na co praw-
dopodobnie wp lyn ↪e lo spowolnienie dynamiki sprze-
daży nieruchomości. Po bardzo silnym przyspie-
szeniu w pierwszych miesi ↪acach bież ↪acego roku
(do ok. 50% r/r), dynamika sprzedaży nierucho-
mości spowolni la w kwietniu-maju, nadal jed-
nak kszta ltuj ↪ac si ↪e na wysokim poziomie (40% r/r
w kwietniu i 28% r/r w maju). Czynnikiem ograni-
czaj ↪acym liczb ↪e rozpoczynanych przez deweloperów
budów może być również niepewność dotycz ↪aca re-
gulacji wprowadzanych przez w ladze na rynku nie-
ruchomości i ich wp lywu na sk lonność do zakupu
mieszkań. W I kw. br. chińskie w ladze centralne
nakaza ly samorz ↪adom wprowadzenie nowych ogra-
niczeń w zakupach nieruchomości maj ↪acych na celu
ograniczenie wzrostu cen.

Po okresie umocnienia w I kw. br., dynamika eks-
portu w uj ↪eciu r/r wyraźnie si ↪e os labi la w pierw-
szych dwóch miesi ↪acach II kw. W maju br. wynio-
s la zaledwie 1,0% r/r wobec 14,7% r/r w kwietniu
i 18,9% r/r przeci ↪etnie w I kw. br. Do os labie-
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nia eksportu prawdopodobnie przyczyni l si ↪e s labszy
popyt globalny w ostatnich miesi ↪acach, przy czym
najwi ↪ekszy spadek dynamiki odnotowano w przy-
padku eksportu do krajów azjatyckich. Jednocze-
śnie jednak silny spadek dynamiki eksportu w maju
można również cz ↪eściowo przypisywać efektowi wy-
sokiej bazy, a także zwi ↪ekszonej ostatnio kontroli
faktur eksportowych oraz przep lywów dewizowych
zwi ↪azanych z handlem zagranicznym. Wed lug sza-
cunków banku UBS18, ten drugi czynnik móg l do-
prowadzić do spadku dynamiki eksportu w uj ↪eciu
r/r o ok. 7-8 punktów procentowych. Wydaje
si ↪e również, że pewien wp lyw na wyniki eksportu
mog la mieć aprecjacja chińskiego juana (w ci ↪agu
ostatniego roku chińska waluta umocni la si ↪e real-
nie o ok. 7%).

W maju br. nast ↪api l również wyraźny spa-
dek dynamiki importu, która obniży la si ↪e do
-0,4% r/r z 16,8% r/r w kwietniu. Do os labienia
najprawdopodobniej przyczyni ly si ↪e podobne czyn-
niki, jak w przypadku eksportu, a wi ↪ec nasilona
kontrola przep lywów dewizowych (wed lug szacun-
ków banku UBS mog la obniżyć roczn ↪a dynamik ↪e
importu o ok. 3 punkty proc.) oraz efekt wysokiej
bazy z maja ub. r, który dotyczy l zw laszcza im-
portu takich towarów jak ropa naftowa, rudy żelaza,
maszyny oraz samochody. Ponadto na s labsze wy-
niki importu w uj ↪eciu nominalnym w maju wp lyw
móg l wywrzeć spadek cen surowców oraz s laby po-
pyt wewn ↪etrzny.

Koniunktura bież ↪aca

Po lekkim przyspieszeniu w okresie listopad 2012 r.
– styczeń 2013 r., dynamika produkcji przemy-
s lowej ponownie obniży la si ↪e poniżej progu 10%.
W maju br. wynios la 9,2% r/r wobec 9,3% r/r w
kwietniu. W ostatnim okresie nast ↪api lo spowolnie-
nie dynamiki r/r produkcji w przemyśle lekkim, od-
zwierciedlaj ↪ace os labienie eksportu oraz krajowego
popytu konsumpcyjnego. W przemyśle ci ↪eżkim od-
notowano natomiast lekkie przyspieszenie rocznej
dynamiki w kwietniu-maju br.

W ostatnim okresie mia lo miejsce wyraźne pogor-
szenie koniunktury w chińskim przetwórstwie prze-
mys lowym. Po kilkumiesi ↪ecznym okresie utrzy-
mywania si ↪e powyżej poziomu 50 punktów, gra-
nicznego dla fazy recesji i ekspansji, wskaźnik
PMI (HSBC Markit) spad l poniżej tego poziomu.
W maju br. wyniós l 49,2 wobec 50,4 w kwietniu.
Majowy spadek indeksu odzwierciedla l spadek no-
wych zamówień krajowych (po raz pierwszy od
września ub. r.) i eksportowych (drugi miesi ↪ac
z rz ↪edu). Jednocześnie subindeks produkcji utrzy-

ma l si ↪e na poziomie powyżej 50 punktów siódmy
miesi ↪ac z rz ↪edu, wzros ly również zapasy wyrobów
gotowych.

Wykres 63: Roczna dynamika produkcji prze-
mys lowej w Chinach w latach 2005-2013
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Źród lo: opr. na podstawie danych Reuters Ecowin

W sektorze us lug wci ↪aż utrzymuje si ↪e nieco lep-
sza koniunktura niż w sektorze przetwórczym, choć
w ostatnich kilku miesi ↪acach uleg la ona pogorsze-
niu. W maju br. odpowiedni wskaźnik PMI (HSBC
Markit) znalaz l si ↪e na poziomie 51,2 punktu (wobec
51,1 w kwietniu), jednym z najniższych w ca lej hi-
storii badania.

Po wyraźnym os labieniu sprzedaży detalicznej na
pocz ↪atku bież ↪acego roku, jej dynamika lekko wzro-
s la w kolejnych miesi ↪acach osi ↪agaj ↪ac 12,8% r/r
w kwietniu i 12,9% r/r w maju br. Ponadto ze
wzgl ↪edu na spadek inflacji w maju, dynamika re-
alnej sprzedaży detalicznej w tym miesi ↪acu przy-
spieszy la o 0,3 pkt proc. do 12,1% r/r.

Wykres 64: Roczna dynamika sprzedaży deta-
licznej w Chinach w latach 2005-2013
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Źród lo: opr. na podstawie danych Reuters Ecowin

18UBS (2013), Weak Exports Blunt Recovery Hope, China Focus, 10 June.
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Inflacja

Dość s laby popyt wewn ↪etrzny w Chinach znalaz l
odzwierciedlenie w umiarkowanej presji inflacyjnej
w ostatnich kilku miesi ↪acach (por. wykres 65).
W maju br. inflacja cen konsumenta obniży la si ↪e
do 2,1% r/r z poziomu 2,4% r/r odnotowanego
w kwietniu, g lównie w wyniku spadku dynamiki
cen żywności (z 4,0% r/r w kwietniu do 3,2% r/r
w maju), w tym zw laszcza warzyw. Wskaźnik infla-
cji po wy l ↪aczeniu cen żywności by l w kwietniu-maju
br. stabilny na poziomie 1,6%.

Wykres 65: Roczna dynamika wskaźnika CPI
i jego wybranych sk ladowych w latach 2006-2013
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Źród lo: dane Reuters Ecowin

Jednocześnie s laby popyt wewn ↪etrzny oraz spa-
dek cen surowców doprowadzi ly do ponownego ob-
niżenia si ↪e dynamiki cen producenta do poziomu
-2,9% r/r z poziomu -2,6% r/r odnotowanego w
kwietniu (por. wykres 66).

Wykres 66: Roczna dynamika wskaźnika PPI
w latach 2003-2013
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Prognozy

W najbliższych miesi ↪acach można oczekiwać, że po-
pyt zewn ↪etrzny pozostanie raczej s laby, co w po l ↪a-

czeniu z opóźnionymi efektami aprecjacji juana b ↪e-
dzie oddzia lywać hamuj ↪aco na dynamik ↪e eksportu
z Chin, a tym samym na dynamik ↪e chińskiego PKB.

Czynnikami wspieraj ↪acymi wzrost gospodarczy
i popyt wewn ↪etrzny powinny być dalszy silny
wzrost inwestycji infrastrukturalnych i wzrost in-
westycji mieszkaniowych. Ewentualne przyspiesze-
nie inwestycji mieszkaniowych b ↪edzie jednak uza-
leżnione od polityki w ladz, w tym zw laszcza od re-
gulacji wprowadzanych przez nie na rynku nieru-
chomości. Niski poziom inflacji powinien wspierać
konsumpcj ↪e gospodarstw domowych.

Prognozy z czerwca 2013 r. dotycz ↪ace wzrostu
gospodarczego Chin w bież ↪acym roku uleg ly wy-
raźnemu obniżeniu w porównaniu z prognozami
z marca 2012 r. W czerwcu br. analitycy rynkowi
(ankieta Bloomberg) oczekiwali wzrostu gospodar-
czego zarówno w 2013 r., jak i w 2014 r. na pozio-
mie 7,8%, podczas gdy w marcu br. oczekiwali dy-
namiki PKB w tych latach na poziomie odpowied-
nio 8,1% i 8,0%. W porównaniu z marcem ub. r.
nie zmieni ly si ↪e natomiast istotnie prognozy inflacji
w 2013 i 2014 r.
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Aneks prognostyczny

Tabela 10: Prognozy makroekonomiczne dla Chin

2012 2013 2014 I 2013 II 2013 III 2013 IV 2013 I 2014

Realny PKB, % r/r

MFW (kwi-13) 7,8* 8,0 8,2 - - - - -
OECD (maj-13) 7,8* 7,8 8,4 - - - - -
Bloomberg (cze-13) 7,8* 7,8 7,8 7,7* 7,8 7,9 7,8 7,8

CPI, % r/r

MFW (kwi-13) 2,7* 3,0 3,0 - - - - -
OECD (maj-13) 2,7* 2,5 2,6 - - - - -
Bloomberg (cze-13) 2,7* 3,0 3,5 2,4* 2,6 3,2 3,4 3,4

* dane rzeczywiste
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Brazylia

? Tylko niewielkie przyspieszenie w go-
spodarce Brazylii w I kw. 2013 r., g lów-
nie w wyniku poprawy sytuacji w rolnic-
twie.

? Obniżenie si
↪
e dynamiki wydatków go-

spodarstw domowych z powodu wyso-
kiej inflacji cen żywności.

? Mimo kontynuacji dzia lań rz
↪

adu wspie-
raj

↪
acych gospodark

↪
e, w II kw. br. na-

st
↪

api lo pog l
↪
ebienie si

↪
e spadków zaufania

biznesu i konsumentów.

? Wzrost inflacji do górnej granicy celu
sk loni l Comitê de Poĺıtica Monetária do
zdecydowanego rozpocz

↪
ecia cyklu pod-

wyżek stóp proc.

? Obniżenie prognoz PKB, przy jednocze-
snym wzroście ryzyk w kierunku po-
nownego spowolnienia.

Bież ↪ace tendencje w gospodarce

Wzrost gospodarczy

W I kw. br. w gospodarce brazylijskiej kon-
tynuowana by la tendencja stopniowego ożywienia.
Jednak tempo wzrostu gospodarczego osi ↪agni ↪etego
w tym okresie ponownie rozczarowa lo, poddaj ↪ac
w w ↪atpliwość skuteczność dzia lań administracji rz ↪a-
dowej, które mia ly pobudzić gospodark ↪e. Na po-
cz ↪atku br. produkt krajowy brutto wzrós l zaledwie
o 1,9% r/r (wobec 1,4% w IV kw. 2012 r.).

Najważniejszym elementem wzrostu gospodarczego
pozosta ly wydatki gospodarstw domowych. Jednak
pomimo nadal korzystnych uwarunkowań na rynku
pracy (przede wszystkim utrzymuj ↪acego si ↪e na hi-
storycznie niskim poziomie bezrobocia) oraz wyso-
kiej dynamiki akcji kredytowej19 wzrost konsumpcji
okaza l si ↪e na pocz ↪atku br. najwolniejszy od 2004 r.
Wp lyn ↪e lo na to obniżenie si ↪e si ly nabywczej Brazy-
lijczyków pod wp lywem szybko rosn ↪acych cen żyw-
ności.

Niższ ↪a dynamik ↪e wydatków gospodarstw domo-
wych cz ↪eściowo zrekompensowa l wzrost inwesty-
cji, który nast ↪api l po czterech kolejnych kwarta-
 lach spadków. Wzrost wydatków inwestycyjnych
skoncentrowany by l przede wszystkim w rolnictwie
i w dużej mierze zwi ↪azany by l z popraw ↪a sytuacji
finansowej brazylijskich farmerów. W I kw. br.
nast ↪api lo także odwrócenie spadkowej tendencji za-
pasów.

Z kolei duży negatywny wp lyw na dynamik ↪e PKB
mia lo pogorszenie si ↪e salda wymiany z zagranic ↪a.
Z loży l si ↪e na to wzgl ↪ednie wysoki wzrost importu
przy jednoczesnym wyraźnym spadku eksportu.
Wyraźne obniżenie si ↪e eksportu, nawet pomimo re-
kordowego wzrostu produkcji rolnej, by lo nie tylko
wynikiem spowolnienia popytu w otoczeniu bra-
zylijskiej gospodarki (w tym obniżenia dynamiki
wzrostu gospodarczego w Chinach oraz spadku po-
pytu importowego w Argentynie) i spadku cen su-
rowców na rynkach światowych, ale także obni-
żenia si ↪e konkurencyjności brazylijskich towarów
w zwi ↪azku z rosn ↪ac ↪a inflacj ↪a oraz przewartościowa-
nym kursem realnym reala. Natomiast do wzrostu
importu przyczyni l si ↪e w dużym stopniu rosn ↪acy po-
pyt inwestycyjny

Wykres 67: PKB w Brazylii wg g lównych kate-
gorii popytu (r/r)
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Struktura zmian PKB od strony podażowej, wska-
zuje, że w I kw. br. najwi ↪ekszy wp lyw na wzrost
PKB mia lo silne zwi ↪ekszenie si ↪e produkcji w rol-
nictwie – najmniejszym z sektorów brazylijskiej go-
spodarki (na rolnictwo przypada lo w 2012 r. za-
ledwie 5,2% wartości dodanej). Na spektakularny
wzrost wp lyn ↪a l w dużej mierze efekt bazy zwi ↪azany
z dotkliw ↪a susz ↪a, jaka mia la miejsce na pocz ↪atku
ub.r. W efekcie wzrost produkcji w rolnictwie sta-
nowi l blisko 60% wzrostu wartości dodanej w gospo-
darce brazylijskiej. Natomiast w us lugach wartość
dodana ros la wolniej w porównaniu z poprzednim
kwarta lem. W przemyśle utrzyma la si ↪e tendencja
spadkowa. Także w budownictwie wartość dodana
w I kw. br. by la niższa w porównaniu z rokiem
poprzednim.

Rynek pracy

Stopa bezrobocia w Brazylii w dalszym ci ↪agu
utrzymuje si ↪e na historycznie niskich poziomach.

19Wed lug szacunków IBGE w I kw. 2013 r. nast ↪api l wzrost o 9,5% (w uj ↪eciu nominalnym) kredytów konsumpcyjnych.
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W maju br. wynios la ona 5,8% (a wi ↪ec pozosta la
na podobnym poziomie, jak w maju 2012 r.). Jed-
nak wi ↪ekszość pozosta lych danych z rynku pracy
wskazuje, że w kolejnych miesi ↪acach może nast ↪apić
stopniowe odwrócenie pozytywnych tendencji.

Wed lug szacunków Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estat́ıstica (IBGE) w II kw. br. wyraź-
nie obniży la si ↪e dynamika zatrudnienia. W okre-
sie kwiecień - maj br. zatrudnienie wzros lo zale-
wie o 0,5% r/r, podczas gdy w I kw. zwi ↪ekszy lo si ↪e
o 1,9%. W pierwszych dwóch miesi ↪acach II kw. br.
najsilniej ros lo zatrudnienie w sektorze publicznym.
Natomiast pomimo znacz ↪acego wzrostu produkcji
zatrudnienie w przemyśle uleg lo obniżeniu. Stosun-
kowo duży spadek zatrudnienia mia l miejsce także
w budownictwie.

Wykres 68: Stopa bezrobocia
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Również dane Ministério do Trabalho e Emprego
wskazuj ↪a na zmniejszaj ↪ac ↪a si ↪e liczb ↪e formalnych no-
wych miejsc pracy. W maju br. powsta lo ich 72 tys.
(wobec blisko 140 tys. w maju 2012 r.), a wi ↪ec naj-
mniej, co najmniej od roku 2002 r., tj. od czasu
wprowadzenia tych statystyk. W ci ↪agu pierwszych
pi ↪eciu miesi ↪ecy br. powsta lo  l ↪acznie blisko 670 tys.
nowych miejsc pracy, a wi ↪ec o prawie 1/4 mniej
w porównaniu z okresem styczeń-maj 2012 r.

Pod wp lywem rosn ↪acej inflacji, w II kw. nast ↪api lo
także wyraźne obniżenie si ↪e dynamiki wynagrodzeń
realnych. O ile jeszcze w I kw. br. zwi ↪ekszy ly si ↪e
one o 3,0% r/r, to w okresie kwiecień – maj br.
zaledwie o 0,8% (w tym samym okresie nominalna
wartość wynagrodzeń wzros la o 8,1%).

Produkcja i koniunktura przedsi ↪ebiorstw

Na pocz ↪atku II kw. obserwowane by lo umocnienie
si ↪e pozytywnych tendencji w przemyśle. W kwiet-
niu br. produkcja w Brazylii wzros la o 3,5% r/r
(indeks wyrównany sezonowo), by l to wi ↪ec drugi ko-
lejny miesi ↪ac wzrostu (w marcu br. wzros la ona

o 0,9%). Poprzednio taka sytuacja mia la miej-
sce w sierpniu 2011 r. O post ↪epuj ↪acym ożywieniu
w przemyśle może też świadczyć znaczne rozprze-
strzenienie si ↪e tendencji wzrostowych. W kwietniu
br. wzrost produkcji nast ↪api l w 18 branżach bra-
zylijskiego przemys lu (spośród 27) – najwi ↪ecej od
lutego 2011 r. Najwyższy wzrost produkcji nast ↪a-
pi l w sektorze motoryzacyjnym oraz maszynowym,
co wskazuje na duży udzia l dzia lań rz ↪adu w obser-
wowanym obecnie wzroście produkcji, polegaj ↪acych
na przed lużeniu do końca br. ulg podatkowych przy
zakupie nowego auta oraz wprowadzonych w br. ulg
podatkowych dla przedsi ↪ebiorstw dokonuj ↪acych in-
westycji.

W efekcie od pocz ↪atku br. nast ↪api lo zdecydo-
wane odwrócenie spadkowej tendencji produkcji
dóbr inwestycyjnych (w kwietniu br. wzros la ona
o 15,4% r/r), która sta la si ↪e obecnie g lównym źró-
d lem wzrostu w przetwórstwie przemys lowym. Na-
dal na wysokim poziomie (chociaż nieco niższym
niż obserwowano to w IV kw. 2012 r.) utrzy-
muje si ↪e dynamika produkcji dóbr konsumpcyjnych
trwa lego użytku (na co obok ulg podatkowych sk la-
da la si ↪e także wysoka dynamika akcji kredytowej).
Wysoki wzrost produkcji w tych kategoriach (cho-
ciaż w mniejszej skali) przyczyni l si ↪e do ożywienia
w sektorach wytwarzaj ↪acych dobra pośrednie. Na
pocz ↪atku II kw. br. w dalszym ci ↪agu obniża la si ↪e
natomiast produkcja pozosta lych dóbr konsumpcyj-
nych.

Wykres 69: Realne zmiany produkcji przemy-
s lowej
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Źród lo: Instituto Brasileiro de Geografia e Estat́ıstica

Wraz ze wzrostem produkcji obserwowany jest
wzrost stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych
w brazylijskich fabrykach. W maju br. wed lug
szacunków Fundação Getulio Vargas wzrós l on do
84,6%, tj. najwyższego poziomu od stycznia 2011 r.

Perspektywy utrzymania wzrostowej tendencji
w przemyśle wydaj ↪a si ↪e jednak niepewne. Wska-
zuj ↪a na to pogarszaj ↪ace si ↪e nastroje przedsi ↪ebior-
ców. Od marca br. wskaźnik zaufania ICEI (Ín-
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dice de Confiança do Empresário Industrial)20 po-
nownie znalaz l si ↪e w wyraźnym trendzie spadko-
wym. Chociaż ogólny wskaźnik utrzymuje si ↪e na
poziomie powyżej 50 pkt, to badania Confederação
Nacional da Indústria z czerwca br. wskazuj ↪a, że
g lówn ↪a przyczyn ↪a spadku zaufania jest brak warun-
ków sprzyjaj ↪acych ekspansji przemys lu i wzrostu
w gospodarce. Szczególnie niekorzystnie przedsi ↪e-
biorcy oceniaj ↪a bież ↪ac ↪a sytuacj ↪e gospodarki brazy-
lijskiej. Jednak w ostatnim okresie znacz ↪aco pogor-
szy ly si ↪e także oczekiwania dotycz ↪ace perspektyw
sytuacji ekonomicznej w kraju (w horyzoncie naj-
bliższych sześciu miesi ↪ecy). W czerwcu br. wskaź-
nik obrazuj ↪acy perspektywy gospodarki Brazylii ob-
niży l si ↪e do najniższego poziomu od 2009 r.

Wykres 70: Wskaźnik zaufania w przemyśle
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Sprzedaż detaliczna i koniunktura konsu-
mencka

Dane o sprzedaży detalicznej pokazuj ↪a, że obniża-
nie si ↪e dynamiki wydatków gospodarstw domowych
kontynuowane by lo także na pocz ↪atku II kw. br.
W kwietniu br. sprzedaż detaliczna wzros la zale-
dwie o 3,1% r/r (indeks wyrównany sezonowo),
a wi ↪ec najwolniej od grudnia 2003 r.

Najwi ↪ekszy wp lyw na spowolnienie sprzedaży deta-
licznej mia l szybki wzrost cen żywności. W konse-
kwencji w marcu i kwietniu br. IBGE odnotowa l
spadek sprzedaży żywności w supermarketach. Od
pocz ↪atku br. na wyraźnie niższym poziomie kszta l-
tuje si ↪e także dynamika sprzedaży mebli i sprz ↪etu
gospodarstwa domowego, które w 2012 r. charakte-
ryzowa ly si ↪e najwyższ ↪a dynamik ↪a (dzi ↪eki wprowa-
dzonym przez rz ↪ad redukcjom stawek podatków).

Jednocześnie badania koniunktury wskazuj ↪a na po-
garszaj ↪ace si ↪e systematycznie nastroje brazylijskich

konsumentów. W czerwcu br. wskaźnik ICC (Ín-
dice de Confiança do Consumidor)21 obniży l si ↪e
do najniższego poziomu od marca 2010 r., i jed-
nocześnie czwarty kolejny miesi ↪ac kszta ltowa l si ↪e
poniżej średniej historycznej. W okresie ostatnich
trzech miesi ↪ecy najbardziej obniży l si ↪e indeks do-
tycz ↪acy sytuacji bież ↪acej. Szczególnie pogorszy ly
si ↪e oceny dotycz ↪ace bież ↪acej sytuacji ekonomicznej
kraju. W czerwcu br. 35% badanych określi lo j ↪a
jako z l ↪a, podczas gdy jako dobr ↪a ocenia lo j ↪a 17,9%.
Natomiast w tym czasie nie zmieni ly si ↪e praktycznie
oczekiwania. W dalszym ci ↪agu duża cz ↪eść badanych
(39,9% w czerwcu br.) oczekuje w najbliższej per-
spektywie poprawy sytuacji finansowej swoich go-
spodarstw domowych.

Wykres 71: Realne zmiany sprzedaży detalicz-
nej (po wy l
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Źród lo: Instituto Brasileiro de Geografia e Estat́ıstica

Wykres 72: Wskaźnik zaufania konsumentów
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Inflacja

W marcu br., po dziewi ↪eciu kolejnych miesi ↪acach
wzrostu inflacja mierzona wskaźnikiem IPCA (Ín-

20Wskaźnik opracowany przez Confederação Nacional da Indústria. Jego wartość waha si ↪e od 0 do 100 pkt. Wartości
wskaźnika powyżej 50 pkt. oznaczaj ↪a wzrost aktywności w przemyśle.

21Wskaźnik opracowany przez Fundação Getulio Vargas, publikowany jest od września 2005 r. Jego poziom odnosi si ↪e do
sytuacji we wrześniu 2005 r.

Instytut Ekonomiczny 50



dice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo)
osi ↪agn ↪e la poziom 6,6% przekraczaj ↪ac po raz pierw-
szy od listopada 2011 r. górn ↪a granic ↪e celu inflacyj-
nego. W nast ↪epnych dwóch miesi ↪acach nast ↪api lo
niewielkie obniżenie si ↪e rocznej inflacji (w maju br.
wynios la ona 6,5%).

Na duże rozprzestrzenienie si ↪e inflacji w gospo-
darce brazylijskiej wskazuje utrzymuj ↪acy si ↪e od
d luższego czasu wyraźnie powyżej 60% indeks dyfu-
zji. W maju br. nast ↪api lo jego niewielkie obniżenie
si ↪e do 63,0% z 65,8% w kwietniu.

Do znacznego wzrostu inflacji przyczyni ly si ↪e przede
wszystkim ceny żywności. W maju br. by ly one
o 13,5% wyższe w porównaniu z rokiem poprzed-
nim. Wzrost cen żywności, który znacznie przy-
spieszy l na pocz ↪atku II po l. ub.r. nast ↪api l pod
wp lywem suszy, jaka dotkn ↪e la najpierw Brazyli ↪e,
a nast ↪epnie także inne kraje na pó lkuli zachodniej.
Natomiast dzi ↪eki wysi lkom administracji rz ↪adowej
na relatywnie stabilnym poziomie utrzyma la si ↪e in-
flacja bazowa (5,7% w maju br.). Wynika lo to
z wprowadzonej na pocz ↪atku br. obniżki cen ener-
gii oraz od lożenia w czasie niektórych podwyżek cen
regulowanych. W wyniku tych dzia lań ceny kon-
trolowane ros ly w okresie luty – maj br. średnio
o 1,6%. Ponadto od 2012 r. szereg towarów, zw lasz-
cza trwa lego użytku, obj ↪etych jest niższymi staw-
kami podatkowymi (inflacja w us lugach, gdzie nie
wprowadzono ulg podatkowych jest znacznie wyż-
sza).

Wykres 73: Roczne zmiany wskaźnika cen kon-
sumpcyjnych (IPCA)
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Źród lo: Instituto Brasileiro de Geografia e Estat́ıstica

W maju br. nast ↪api lo niewielkie obniżenie si ↪e rocz-
nej dynamiki cen żywności do czego przyczyni lo
si ↪e prawdopodobnie wprowadzenie w tym miesi ↪acu
w szerokim zakresie ulg podatkowych na żywność
i towary pierwszej potrzeby. Wst ↪epne szacunki in-
flacji za czerwiec br. (indeks IPCA-15 pokazuj ↪acy
szacunek zmian cen dóbr i us lug konsumpcyjnych
na po low ↪e miesi ↪aca) wskazuj ↪a jednak, że dzia lania
te jednak nie wp lyn ↪e ly na obniżenie inflacji także

w kolejnym miesi ↪acu. Indeks IPCA-15 w uj ↪eciu
rocznym osi ↪agn ↪a l w czerwcu br. najwyższy poziom
od listopada 2011 r. (6,7%).

Licz ↪ac na os labienie presji inflacyjnej, w czerwcu
br. zdecydowano si ↪e na podwyższenie cen biletów
komunikacji miejskiej w dwóch najwi ↪ekszych mia-
stach (Rio de Janerio i São Paulo, podczas gdy
w innych miastach takie podwyżki mia ly miejsce
w 2012 r.), co wywo la lo silne protesty spo leczne.
Pod ich wp lywem w ladze miejskie wycofa ly si ↪e
z planowanych podwyżek.

Comitê de Poĺıtica Monetária (Copom) bardzo
szybko zareagowa l na wzrost inflacji powyżej celu,
podnosz ↪ac stopy proc. już w kwietniu br. Stopa
Selic, która od października ub.r. utrzymywa la si ↪e
na historycznie najniższym poziomie (7,25%) zo-
sta la podwyższona o 25 pkt. Również na kolej-
nym spotkaniu w maju br. Copom kontynuowa l
cykl zacieśniania polityki pieni ↪eżnej. Comitê de Po-
ĺıtica Monetária zaskoczy l swoj ↪a decyzj ↪a rynki pod-
wyższaj ↪ac stopy proc. o 50 pkt., chociaż zdaniem
rz ↪adu brak jest dotychczas w gospodarce brazylij-
skiej oznak trwa lości ożywienia. Tak radykalna de-
cyzja mia la na celu zakotwiczenie oczekiwań infla-
cyjnych i zwi ↪ekszenie wiarygodności Copom.

Jednocześnie Banco Central do Brasil podj ↪a l sze-
reg interwencji w kierunku os labienia kursu reala.
W konsekwencji real os labi l si ↪e wobec dolara ame-
rykańskiego do najniższego poziomu od czterech lat.

Prognozy

Wyraźnie s labszy od oczekiwań wzrost gospodar-
czy w I kw. br. wp lyn ↪a l na obniżenie prognoz
dla gospodarki brazylijskiej w kolejnych kwarta-
 lach. W po lowie czerwca br. (na podstawie wy-
ników ankiety z 14 czerwca br.) analitycy instytu-
cji finansowych w ankiecie Banco Central do Brasil
prognozowali, że w ca lym 2013 r. tempo wzrostu
PKB w Brazylii nie przekroczy 2,5% (podczas, gdy
w końcu marca br. oczekiwano wzrostu o 3%). Zda-
niem analityków gospodarka w najbliższych kwar-
ta lach powinna rozwijać si ↪e nieco szybciej, niż ob-
serwowano to w I kw. br. Prognozy z po lowy
czerwca br. wskazuj ↪a, że w II kw. wzrost gospo-
darczy przyspieszy do 2,4%. Szybszy wzrost PKB
wydaje si ↪e jednak za lożeniem dość optymistycznym,
bior ↪ac przede wszystkim pod uwag ↪e silniejsze ob-
niżenie si ly nabywczej brazylijskich konsumentów
w II kw. br. w porównaniu z pocz ↪atkiem br.

Ryzykiem dla przyspieszenia wzrostu gospodar-
czego może być negatywny wp lyw wzrostu stóp
procentowych na wydatki gospodarstw domowych.
Dotychczas wzrost konsumpcji opiera l si ↪e bowiem
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w dużej mierze na wzroście sprzedaży dóbr trwa-
 lego użytku, gdzie istotny wp lyw ma cena i do-
st ↪epność kredytu. Rz ↪ad zapowiedzia l, że nie b ↪e-
dzie wprowadza l wi ↪ecej środków w celu zwi ↪ekszania
konsumpcji, uznaj ↪ac dotychczasowe za skuteczne.
Wp lyw na obniżenie dynamiki wydatków gospo-
darstw domowych może mieć dodatkowo wzrost
obci ↪ażeń sp laty wcześniej zaci ↪agni ↪etych kredytów
(w okresie gdy stopy procentowe pozostawa ly na hi-
storycznie niskim poziomie). Jednocześnie spadek
zaufania w biznesie może stanowić poważne ograni-
czenie dla wzrostu inwestycji.

Wykres 74: Oczekiwania dotycz
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Źród lo: Banco Central do Brasil

Oczekuje si ↪e, że pod wp lywem rosn ↪acych stóp proc.,
wprowadzenia na pocz ↪atku maja br. niższych sta-
wek podatkowych na żywność (a także inne pro-
dukty pierwszej potrzeby), a przede wszystkim os la-
bienia wzrostowej presji cen żywności, inflacja usta-
bilizuje si ↪e w II po l. poniżej górnej granicy celu
inflacyjnego. Przewiduje si ↪e, że średnioroczny po-
ziom inflacji IPCA wyniesie w br. 5,8%. Z kolei
w 2014 r. spodziewane jest utrzymanie si ↪e inflacji
na podobnym poziomie, na co z jednej strony b ↪ed ↪a
mia ly wp lyw wyższe stopy proc., z drugiej wpro-
wadzenie od lożonych dotychczas podwyżek niektó-
rych cen regulowanych (przewiduje si ↪e, że infla-
cja cen regulowanych wzrośnie z 3,8% w 2013 r.
do 4,2% w 2014 r.).

Rosn ↪aca inflacja, a także dotychczasowe dzia la-
nia Copom spowodowa ly silny wzrost oczekiwań
na podwyżk ↪e stóp procentowych. Analitycy ocze-
kuj ↪a, że na najbliższych spotkaniach Copom b ↪e-
dzie kontynuowa l cykl zacieśniania polityki pie-
ni ↪eżnej. Już w lipcu br. (spotkanie wyznaczone
na 9 i 10 lipca br.) stopa Selic zostanie prawdopo-
dobnie ponownie podwyższona o 50 pkt (do po-
ziomu 8,5%). Przewiduje si ↪e, że dalsze podwyżki
(o 25 pkt) nast ↪api ↪a na kolejnych dwóch spotkaniach
(w sierpniu i październiku). Po oczekiwanej pod-
wyżce w październiku br. stopa Selic wzrośnie
do 9% (b ↪edzie wi ↪ec o 175 pkt wyższa w porównaniu

z końcem 2012 r.). Analitycy oczekuj ↪a, że w paź-
dzierniku zakończy si ↪e cykl podwyższania stóp pro-
centowych. Przewidywana stabilizacja inflacji, po-
winna przyczynić si ↪e do utrzymania stopy Selic
w 2014 r. na niezmienionym poziomie 9%.

Wykres 75: Oczekiwania dotycz
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Aneks prognostyczny

Tabela 11: Prognozy makroekonomiczne dla Brazylii

2013 2014 2015 II 2013 III 2013 IV 2013 I 2014

Realny PKB, % r/r

Banco Coope Sicredi 2,4 3,3 3,5 2,2 2,5 2,7 3,0
Banco Fator SA 2,5 2,9 2,8 2,4 2,8 2,9 3,0
Banco Votorantim 2,2 3,0 - 2,5 2,2 2,1 2,9
Bradesco Asset Mngt 2,3 2,7 - 2,3 2,6 2,6 2,7
HSBC Bank Brasil 2,5 3,5 - 2,3 2,6 3,4 3,6
Itau Unibanco 2,5 3,1 3,4 2,4 2,8 2,9 -
J.P. Morgan 2,5 3,2 3,3 2,4 2,8 2,9 -
Moody’s Economy 2,5 2,3 - 2,8 2,8 2,5 -

Inflacja IPCA, % r/r

Banco Coope Sicredi 5,7 5,5 5,0 6,8 6,3 5,7 5,6
Banco Fator SA 6,4 5,5 - 6,8 6,4 5,9 5,5
Banco Votorantim 6,3 5,7 5,5 6,8 6,1 5,6 5,6
Bradesco Asset Mngt 5,8 6,1 - 6,8 6,4 5,8 6,1
HSBC Bank Brasil 6,4 5,3 5,3 6,8 6,5 5,8 -
Itau Unibanco 6,0 5,8 5,8 6,7 6,3 6,0 -
J.P. Morgan 5,7 5,4 - 6,7 6,3 5,7 -
Moody’s Economy 6,4 5,4 6,0 6,6 6,6 6,2 5,4

Źród lo: Bloomberg (ankieta opublikowana 27 czerwca 2013 r.)

Instytut Ekonomiczny 53



Rosja

? Dalsze spowolnienie wzrostu gospodar-
czego

? Pogorszenie nastrojów w przemyśle
przetwórczym i sektorze us lug

? Os labienie sprzedaży detalicznej wobec
gorszych nastrojów konsumentów

? Nadal korzystna sytuacja na rynku
pracy

? Inflacja na podwyższonym poziomie

Bież ↪ace tendencje w gospodarce

Spowolnienie gospodarcze, które dotar lo do Rosji
z pewnym opóźnieniem w II po l ub. r., i które by lo
 lagodne na tle innych krajów BRIC, pog l ↪ebi lo si ↪e
na pocz ↪atku br. Roczna dynamika PKB ponownie
si ↪e obniży la, do 1,6% r/r. w I kw. 2013 r. Spadek
ten wzi ↪a l si ↪e m.in. ze s labn ↪acych nak ladów inwesty-
cyjnych, których roczne tempo wzrostu spad lo do
-0,2% w kwietniu i maju br. Co prawda dynamika
produkcji przemys lowej nieznacznie przyspieszy la w
tych miesi ↪acach, jednak nastroje w przetwórstwie
przemys lowym nadal si ↪e pogarsza ly. W pierwszych
miesi ↪acach 2013 r. w dalszym ci ↪agu obniża lo si ↪e
tempo wzrostu sprzedaży detalicznej, nawet po-
mimo utrzymuj ↪acej si ↪e korzystnej sytuacji na rynku
pracy.

Wzrost gospodarczy

Wst ↪epne szacunki rosyjskiego PKB za I kw. 2013 r.
wskazuj ↪a na jego spowolnienie do 1,6% r/r wobec
2,1% r/r w IV kw. 2012 r.

Wykres 76: Dekompozycja wzrostu PKB w Ro-
sji
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W uj ↪eciu sektorowym wed lug wartości dodanej spo-
wolnienie rocznej dynamiki PKB w I kw. 2013 r.
wynika lo ze spadku, w porównaniu z IV kw.
2012 r., rocznej dynamiki produkcji w przemyśle
(wydobywczym i przetwórczym), budownictwie, ga-
stronomii i hotelarstwie, czy transporcie i komu-
nikacji. Z kolei w rolnictwie, handlu detalicznym,
us lugach finansowych i us lugach sektora publicz-
nego (administracja publiczna, edukacja, s lużba
zdrowia) wartość dodana wzros la.

Koniunktura bież ↪aca

Dane z sektora przemys lowego wskazuj ↪a na nie-
wielkie odbicie produkcji w ostatnich miesi ↪acach.
Średnia roczna dynamika produkcji przemys lowej
w kwietniu i maju wzros la o 0,5% r/r, wobec -
0,1% r/r w I kw. 2013 r. Ożywienie to wynika lo
przede wszystkim z wyższej dynamiki produkcji w
przetwórstwie przemys lowym oraz zaopatrywaniu w
energi ↪e elektryczn ↪a, gaz i wod ↪e, podczas gdy tempo
wzrostu produkcji w przemyśle wydobywczym na-
dal wyraźnie s lab lo.

Wykres 77: Dynamika inwestycji w środki
trwa le i produkcji przemys lowej w Rosji
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Źród lo: dane Reuters Ecowin

Pomimo nieznacznej poprawy wyników rosyjskiego
przemys lu w ostatnim okresie, nastroje firm w sek-
torze przetwórczym pogarsza ly si ↪e. W maju br.
wskaźnik PMI (HSBC Markit) obniży l si ↪e trzeci
miesi ↪ac z rz ↪edu do poziomu 50,4 z poziomu 50,6
odnotowanego w kwietniu. Majowy spadek indeksu
móg l jednak wynikać z nadzwyczaj dużej liczby dni
wolnych od pracy w maju. Zgodnie z najnow-
szym raportem Markit, w maju nowe zamówienia
krajowe nadal ros ly, choć w tempie najniższym od
9 miesi ↪ecy, a popyt eksportowy ustabilizowa l si ↪e.
Obniży lo si ↪e jednak tempo wzrostu produkcji do
poziomu najniższego w bież ↪acej 46-miesi ↪ecznej fazie
ekspansji, a firmy zmniejsza ly zatrudnienie siódmy
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miesi ↪ac z rz ↪edu. Jednocześnie po raz pierwszy od
maja 2011 r. odnotowano wzrost zapasów wyrobów
gotowych a presja inflacyjna pozosta la s laba.

Koniunktura w sektorze us lug, która do niedawna
pozostawa la lepsza niż w sektorze przetwórstwa
przemys lowego, wyraźnie pogorszy la si ↪e w marcu-
maju br. W maju br. odpowiedni wskaźnik PMI
(HSBC Markit) obniży l si ↪e do poziomu 51,4 z 53,0
w kwietniu br. Majowy poziom indeksu by l naj-
niższym od 33 miesi ↪ecy, choć nadal kszta ltowa l si ↪e
powyżej progu 50 punktów, granicznego dla fazy re-
cesji i fazy ekspansji. Podobnie jak w sektorze prze-
twórczym, spadek indeksu dla sektora us lug móg l
jednak wynikać z nadzwyczaj dużej liczby dni wol-
nych od pracy w maju. Jednocześnie dynamika za-
trudnienia w sektorze us lug przyspieszy la do po-
ziomu najwyższego w 2013 r. i do drugiego naj-
wyższego w ci ↪agu dwóch lat, co może zwiastować
stabilizacj ↪e lub popraw ↪e koniunktury w tym sekto-
rze w najbliższym okresie.

W ostatnim okresie dynamika sprzedaży detalicz-
nej nadal si ↪e obniża la (por. wykres 78). W okre-
sie kwiecień-maj br. roczna dynamika sprzedaży
detalicznej wynios la przeci ↪etnie 3,5% wobec 4,0%
przeci ↪etnie w I kw. br. Oznacza lo to spadek dy-
namiki obrotów w handlu detalicznym do najniż-
szego poziomu od stycznia 2010 r. Spadek dynamiki
sprzedaży detalicznej wynika l z pogorszenia nastro-
jów konsumentów, wzrostu inflacji, która jednak nie
prze loży la si ↪e na spadek dynamiki p lac realnych,
oraz s labn ↪acego tempa wzrostu kredytu dla gospo-
darstw domowych.

Wykres 78: Dynamika sprzedaży detalicznej
i miesi

↪
ecznych realnych wynagrodzeń w Rosji
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Rynek pracy

Na rosyjskim rynku pracy wci ↪aż utrzymuje si ↪e ko-
rzystna sytuacja. Po przej́sciowym, sezonowym,
wzroście w styczniu br. do poziomu 6,0%, w ko-

lejnych miesi ↪acach stopa bezrobocia obniża la si ↪e
i w kwietniu br. wynios la 5,6%. Dynamika za-
trudnienia nadal utrzymywa la si ↪e na wysokim po-
ziomie (por. wykres 79). Dynamika p lac real-
nych w ostatnich miesi ↪acach wzros la po niewielkim
spadku w I kw. br. W okresie kwiecień-maj br. wy-
nios la 7,1% r/r wobec 4,6% w I kw. br., przy czym
wzrost p lac jest wyraźnie wyższy w sektorze pu-
blicznym niż w prywatnym.

Wykres 79: Stopa bezrobocia i dynamika za-
trudnienia w Rosji
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Inflacja

Od kilku miesi ↪ecy inflacja utrzymuje si ↪e na podwyż-
szonym poziomie. W maju br. wzros la do 7,4%
z 7,2% w kwietniu (por. wykres 80). Obserwo-
wane ostatnio przyspieszenie inflacji wynika lo g lów-
nie z czynników jednorazowych, w tym ze wzrostu
dynamiki cen żywności (do 9,2% r/r w maju br.),
które maj ↪a 29% udzia l w rosyjskim koszyku CPI,
a także podwyżek cen regulowanych. Jednocześnie
inflacja bazowa by la dość stabilna (choć w maju
lekko wzros la do 5,9% r/r wobec 5,7% odnotowa-
nych średnio w styczniu-kwietniu br.).

Wykres 80: Inflacja CPI w Rosji
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Prognozy

W ostatnim okresie ponownie obniżono pro-
gnozy wzrostu gospodarczego w Rosji w 2013 r.
W czerwcu 2013 r. analitycy rynkowi oczekiwali
(prognozy z ankiety Bloomberga), że wzrost PKB
w Rosji w bież ↪acym roku wyniesie 2,8% podczas
gdy w marcu br. oczekiwano wzrostu w 2013 r. na
poziomie 3,4%. G lównymi czynnikami ryzyka dla
wzrostu gospodarczego w najbliższym okresie s ↪a:
poziom cen ropy naftowej, trwaj ↪acy od d luższego
czasu odp lyw kapita lu z gospodarki rosyjskiej oraz
ewentualne gwa ltowne wyhamowanie akcji kredy-
towej. W czerwcu br. analitycy oczekiwali inflacji
w bież ↪acym roku na poziomie 6,5%, a wi ↪ec na po-
ziomie prognoz z marca br.
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Aneks prognostyczny

Tabela 12: Prognozy makroekonomiczne dla Rosji

2012 2013 2014 I 2012 II 2013 III 2013 IV 2013 I 2014

Realny PKB, % r/r

MFW (kwi-13) 3,4* 3,4 3,8 - - - - -
OECD (maj-13) 3,4* 2,3 3,6 - - - - -
Bloomberg (cze-13) 3,4* 2,8 3,5 1,6* 2,3 3,2 3,5 3,1

CPI, % r/r

MFW (kwi-13) 5,5* 6,9 6,2 - - - - -
OECD (maj-13) 5,5* 6,6 5,4 - - - - -
Bloomberg (cze-13) 5,5* 6,5 5,6 5,8* 7,1 6,7 6,1 5,9

* dane rzeczywiste
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Indie22

? W 2012 r. gospodarka kraju zanotowa la
najniższe tempo wzrostu od dwóch de-
kad

? Od końca 2012 r. trwa powolny wzrost
produkcji przemys lowej

? Wskaźniki PMI w us lugach nadal sy-
gnalizuj

↪
a popraw

↪
e nastrojów, jednak

w przetwórstwie przemys lowym senty-
ment nadal pogarsza si

↪
e

? Inflacja wyraźnie obniży la si
↪
e w 2012 r.

w stosunku do poprzednich lat, jed-
nak nadal pozostaje powyżej celu banku
centralnego

? W 2013 r. gospodarka Indii powinna
powrócić na ścieżk

↪
e szybszego wzrostu

m.in. za spraw
↪

a og loszonych przez rz
↪

ad
reform

Bież ↪ace tendencje w gospodarce

Gospodarka Indii znajduje si ↪e obecnie w fazie sil-
nego spowolnienia, co ma zwi ↪azek przede wszystkim
ze s labn ↪acym popytem krajowym. Hamulcem spo-
życia indywidualnego jest wci ↪aż uporczywie wysoka
inflacja. To z kolei przek lada si ↪e na nisk ↪a aktyw-
ność inwestycyjn ↪a przedsi ↪ebiorstw, g lównie z sek-
tora prywatnego. Oczekuje si ↪e, że zapowiedziane
przez rz ↪ad Indii reformy (m.in. liberalizacja prze-
p lywów kapita lowych w formie inwestycji bezpo-
średnich, realizacja projektów infrastrukturalnych)
pomog ↪a gospodarce kraju powrócić na ścieżk ↪e wzro-
stow ↪a już w 2013 r. Inflacja w Indiach powinna dalej
si ↪e obniżać w br. z uwagi m.in. na s labość popytu
wewn ↪etrznego.

Produkt krajowy brutto

Wst ↪epne dane pokazuj ↪a, że w 2012 r. Indie rozwi-
ja ly si ↪e zdecydowanie wolniej niż w poprzednich la-
tach. Realny PKB, mierzony w cenach rynkowych,
zwi ↪ekszy l si ↪e zaledwie o 3,2% wobec 6,6% w 2011 r.
i 10,5% w 2010 r. Jeśli powyższe szacunki potwier-
dz ↪a si ↪e, b ↪edzie to również oznaczać, że w ub.r. go-
spodarka kraju zanotowa la najniższe tempo wzro-
stu w ostatnim dwudziestoleciu (w latach 1992-2011
PKB Indii rós l przeci ↪etnie o 6,9%.).

Przyczyn ↪a s labej koniunktury gospodarczej jest ob-
niżaj ↪aca si ↪e aktywność we wszystkich sektorach,
zw laszcza w przetwórstwie przemys lowym i us lu-
gach, które w 2012 r. wytworzy ly  l ↪acznie ok.
80% wartości dodanej. Na kondycj ↪e wyżej wspo-
mnianych sektorów negatywnie oddzia luj ↪a zarówno
czynniki wewn ↪etrzne (m.in. brak spójnej polityki
gospodarczej rz ↪adu i relatywnie wysokie stopy pro-
centowe banku centralnego), jak i wci ↪aż anemiczny
popyt zagraniczny. Sektor us lug, który w ostatnich
latach pe lni l funkcj ↪e ko la zamachowego gospodarki
Indii (w 2012 r. odpowiada l on za 60% wytworzo-
nej produkcji, podczas gdy przed 2000 r. nie prze-
kracza l 50%), ucierpia l g lównie na skutek gorszych
wyników branży hotelowo-gastronomicznej, trans-
portowej oraz handlowej.

Obserwowany wzrost znaczenia us lug dokonuje si ↪e
kosztem rolnictwa, które jeszcze w latach 90-tych
XX wieku stanowi lo drugi co do wielkości dzia l go-
spodarki kraju.23 W 2012 r. koniunktura w rolnic-
twie ponownie obniży la si ↪e z uwagi na wyj ↪atkowo
s labe zbiory zbóż, b ↪ed ↪ace konsekwencj ↪a niesprzy-
jaj ↪acych warunków meteorologicznych (opóźnione
i niewystarczaj ↪ace opady deszczu w porze monsu-
nowej).

Wykres 81: Dekompozycja wzrostu realnego
PKB Indii
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Źród lo: India’s Central Statistics Office

Patrz ↪ac od strony popytowej (wykres 81), do spo-
wolnienia tempa wzrostu gospodarki Indii w 2012 r.
przyczyni lo si ↪e w dużej mierze wci ↪aż s labe spoży-
cie indywidualne. Hamulcem wydatków konsump-
cyjnych gospodarstw domowych s ↪a przede wszyst-
kim utrzymuj ↪ace si ↪e wysokie ceny żywności,24 które
w ub.r. by ly dodatkowo podbijane przez wspo-
mniane niższe zbiory zbóż. Ponadto czynnikiem

22Uwaga: w Indiach rok budżetowy nie pokrywa si ↪e z rokiem kalendarzowym, gdyż rozpoczyna si ↪e 1 kwietnia, a kończy
31 marca nast ↪epnego roku. St ↪ad wszystkie użyte w niniejszym rozdziale nazwy lat odnosz ↪a si ↪e do lat budżetowych.

23W latach 1990-1999 rolnictwo wytwarza lo 23% produkcji krajowej, natomiast w 2012 r. jego wk lad obniży l si ↪e do 15%.
24Wed lug dost ↪epnych danych urz ↪edu statystycznego Indii wydatki na żywność, napoje bezalkoholowe oraz wyroby tyto-

niowe stanowi ly w 2010 r. oko lo po lowy wydatków konsumpcyjnych.
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obniżaj ↪acym si l ↪e nabywcz ↪a indyjskich konsumen-
tów jest powolny wzrost wynagrodzeń pracowni-
ków, zw laszcza zatrudnionych w rolnictwie. Należy
zatem podkreślić, iż spodziewana poprawa koniunk-
tury w gospodarce Indii w najbliższych latach b ↪e-
dzie zależeć w dużym stopniu w laśnie od dynamiki
konsumpcji prywatnej.

Kolejn ↪a barier ↪a szybszego wzrostu gospodarczego
Indii jest niska aktywność inwestycyjna przedsi ↪e-
biorstw, zw laszcza tych z sektora prywatnego. Jest
to pochodna m.in. gorszych wyników finansowych,
które firmy notuj ↪a w ostatnim czasie z uwagi na
s laby popyt konsumpcyjny. Ponadto na decyzje
o wstrzymaniu rozpocz ↪etych inwestycji i/lub pod-
j ↪eciu nowych oddzia luj ↪a również trudności z pozy-
skaniem finansowania ze źróde l zewn ↪etrznych.

Poza opisanymi wyżej uwarunkowaniami krajowymi
na aktywność gospodarcz ↪a Indii w 2012 r. ne-
gatywnie oddzia lywa la również wymiana handlowa
z zagranic ↪a. By lo to wynikiem m.in. obniżaj ↪acej si ↪e
w szybkim tempie dynamiki eksportu, który jesz-
cze do niedawna nap ↪edza l krajow ↪a koniunktur ↪e. Z
drugiej strony powi ↪ekszaj ↪acy si ↪e deficyt towarowy
to także efekt wci ↪aż rosn ↪acego importu. Pomimo
s labego popytu wewn ↪etrznego dynamika importu,
choć obniży la si ↪e wobec 2012 r., by la jednak wyż-
sza niż dynamika eksportu. O wzgl ↪ednej odporno-
ści importu świadczy przede wszystkim utrzymu-
j ↪acy si ↪e duży popyt na rop ↪e naftow ↪a oraz surowce
metaliczne (np. srebro i z loto).

Produkcja przemys lowa i nastroje

Przez wi ↪eksz ↪a cz ↪eść 2012 r. produkcja przemys lowa
w Indiach obniża la si ↪e, jednak ostatnie miesi ↪ace
ub.r. przynios ly popraw ↪e koniunktury. Ta zaryso-
wuj ↪aca si ↪e wzrostowa tendencja by la kontynuowana
również na pocz ↪atku 2013 r., co może być zapo-
wiedzi ↪a ożywienia w przemyśle w nadchodz ↪acych
miesi ↪acach. Na zaobserwowany wzrost z loży la si ↪e
przede wszystkim wyższa niż przed rokiem produk-
cja dóbr inwestycyjnych i konsumpcyjnych nietrwa-
 lego użytku (wykres 82).

Indeksy zaufania kó l biznesowych (PMI) wskazuj ↪a,
że na pocz ↪atku 2013 r. nast ↪api la poprawa nastro-
jów w us lugach (wykres 83). Natomiast w prze-
twórstwie przemys lowym w dalszym ci ↪agu obniża l
si ↪e sentyment. G lównym czynnikiem niepewno-
ści wci ↪aż pozostaj ↪a perspektywy wzrostu gospodar-
czego w otoczeniu zewn ↪etrznym Indii, w szczegól-
ności w strefie euro i Stanach Zjednoczonych.

Wykres 82: Dynamika produkcji przemys lowej
w Indiach i jej g lównych sk ladowych
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Źród lo: India’s Central Statistics Office

Wykres 83: Wskaźniki PMI dla sektora prze-
twórstwa przemys lowego i us lug w Indiach

40

45

50

55

60

65
20

06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

Przetwórstwo
przemysłowe

Usługi
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Inflacja

W ca lym 2012 r. ceny w gospodarce Indii, mierzone
zmian ↪a wskaźnika cen hurtowych (WPI - Wholesale
price index ), ros ly przeci ↪etnie w tempie 7,4% wobec
9,0% w 2011 r. Wprawdzie pod koniec ub.r. infla-
cja WPI obniży la si ↪e do 5,7% (Wykres 84), to jed-
nak nadal utrzymuje si ↪e zdecydowanie powyżej po-
ziomu 3% uznawanego przez bank centralny za śred-
niookresowy cel polityki pieni ↪eżnej. Na pocz ↪atku
2013 r. wolniejsza dynamika wzrostu cen by la kon-
tynuowana (w maju inflacja WPI osi ↪agn ↪e la poziom
4,7% r/r).

Inflacja bazowa, mierzona zmian ↪a wskaźnika
cen przetworzonych artyku lów nieżywnościowych,25

w ub.r. wynios la 4,9% wobec 7,4% w 2011 r. By lo
to efektem m.in. spowolnienia tempa wzrostu go-
spodarki kraju oraz niższej presji na wzrost cen
przez producentów z uwagi na utrzymuj ↪ac ↪a si ↪e s la-
bość popytu konsumpcyjnego. Na obniżenie si ↪e

25W publikacjach banku centralnego Indii używany jest termin non-food manufactured products.
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stopy inflacji bazowej mia la wp lyw również przesz la
polityka pieni ↪eżna banku centralnego Indii. Otóż
pod koniec 2011 r. w ladze monetarne kraju zacz ↪e ly
zdecydowanie podnosić stopy procentowe (jednora-
zowa podwyżka o 375 pkt. bazowych do poziomu
9,5%), tak aby obniżyć uporczywie wysok ↪a inflacj ↪e.

Wykres 84: Zmiana wskaźnika cen hurtowych
(WPI) w Indiach
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Prognozy

Obserwowany w pierwszych miesi ↪acach 2013 r.
wzrost produkcji przemys lowej oraz lekka poprawa
nastrojów w sektorze us lug mog ↪a wskazywać na to,
że gospodarka Indii najgorsze ma już za sob ↪a. Po-
wrotowi na ścieżk ↪e wzrostu powinna sprzyjać rów-
nież determinacja rz ↪adu we wdrażaniu programu re-
form gospodarczych og loszonych w II po l. 2012 r.
(m.in. poprawa standardu infrastruktury drogowo-
kolejowej, otwarcie dost ↪epu inwestorom zagranicz-
nym do niektórych sektorów gospodarki, w tym
branży lotniczej i handlu detalicznego). Na krajow ↪a
koniunktur ↪e powinno pozytywnie oddzia lywać ocze-
kiwane stopniowe ożywienie na świecie. Nie należy
si ↪e jednak spodziewać, że w najbliższych dwóch la-
tach gospodarka Indii b ↪edzie rozwijać si ↪e w tempie
obserwowanym przed światowym kryzysem finanso-
wym (w okresie 2005-2007 średnia dynamika PKB
wynios la 9,5%).

Jeśli chodzi o inflacj ↪e, to można si ↪e spodziewać,
że b ↪edzie si ↪e ona dalej obniżać w 2013 r. Sprzy-
jać temu powinny m.in. uwarunkowania glo-
balne, tj. oczekiwany stopniowy spadek cen surow-
ców rolnych i energetycznych na świecie. Poza tym
można za lożyć, że czynniki krajowe, w tym spodzie-
wany nadal powolny wzrost wynagrodzeń nominal-
nych oraz niska aktywność inwestycyjna w sekto-
rze przedsi ↪ebiorstw, nie b ↪ed ↪a wywierać presji na
wzrost cen w gospodarce Indii. Natomiast w kie-
runku wzrostu inflacji b ↪edzie dzia lać niedawna pod-
wyżka cen oleju nap ↪edowego, b ↪ed ↪aca wynikiem ob-
ci ↪ecia przez rz ↪ad Indii subsydiów do zakupu paliwa,

oraz prawdopodobny wzrost op lat za pr ↪ad. Uważa
si ↪e jednak, iż skutki powyższych dzia lań b ↪ed ↪a mia ly
relatywnie ograniczony wp lyw na ogólny wskaźnik
cen hurtowych w gospodarce Indii.
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Aneks prognostyczny

Tabela 13: Prognozy makroekonomiczne dla Indii

2013 2014 2015 I 2013 II 2013 III 2013 IV 2013

Realny PKB (%, r/r)

Barclays (maj-13) 5,2 6,2 7,0 4,8 5,5 5,6 6,5
Bloomberg (maj-13) 5,1 6,0 6,8 4,9 5,3 5,6 6,2
Capital Economics (maj-13) 5,1 5,6 6,0 4,8 5,3 5,5 5,9
Credit Suisse Group (maj-13) 5,0 6,5 7,5 4,8 5,1 6,2 7,2
HSBC Holdings (cze-13) 5,0 5,5 6,6 4,8 4,8 5,2 5,7
MFW (kwi-13) 5,7 6,2 6,6 - - - -
OECD (cze-13) 5,7 6,6 - - - - -

Inflacja WPI (%, r/r)

Barclays (maj-13) 7,4 6,0 5,5 6,1 5,9 5,9
Bloomberg (maj-13) 7,4 6,3 6,2 6,6 5,8 5,4 5,9
Capital Economics (maj-13) 7,3 5,6 - - 5,2 5,0 5,9
HSBC Holdings (maj-13) 6,1 6,5 - 6,0 6,0 5,4 5,9
SPF* (maj-13) 6,5 - - 6,5 6,0 6,5 6,8
OECD (cze-13) 6,2 5,5 - - - - -

* Survey of Professional Forecasters – ankieta przeprowadzona przez bank centralny Indii wśród profesjo-
nalnych analityków.
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Rynki surowcowe

? Po spadkach w marcu i kwietniu br.,
w kolejnych dwóch miesi

↪
acach nast

↪
api la

wzgl
↪
edna stabilizacja cen na g lównych

rynkach surowców.

? Zróżnicowane tendencje na najważniej-
szych rynkach ropy naftowej. Wzgl

↪
ed-

nie stabilne ceny ropy WTI oraz
znaczna przecena ropy Brent.

? W kwietniu br. po raz pierwszy wiel-
kość konsumpcji ropy i pozosta lych pa-
liw p lynnych w krajach rozwijaj

↪
acych

si
↪
e by la wyższa niż w krajach OECD.

? W II kw. br. Departament Energii
podwyższy l prognoz

↪
e wzrostu produk-

cji ropy ze z lóż  lupkowych w USA.

? Prognozy wskazuj
↪

a na możliwie dalsze
obniżenie si

↪
e cen ropy, chociaż jego

skala b
↪
edzie prawdopodobnie mniejsza

niż w I po l. br. Najważniejsze ryzyka
znajduj

↪
a si

↪
e obecnie po stronie popyto-

wej.

Po wyraźnych spadkach obserwowanych na g lów-
nych rynkach surowcowych w marcu i kwietniu br.,
w kolejnych dwóch miesi ↪acach nast ↪api la wzgl ↪edna
stabilizacja cen. W tym okresie ceny surowców
kszta ltowa ly przede wszystkim stosunkowo s labe
perspektywy wzrostu gospodarki światowej, a także
rosn ↪ace oczekiwania na ograniczenie lub zakończe-
nie przez Fed programu skupu obligacji. W efekcie
średnie ceny wi ↪ekszości surowców by ly w II kw. br.
wyraźnie niższe w porównaniu z poprzednim kwar-
ta lem. Ogólny indeks cen surowców Standard &
Poor’s GSCI obniży l si ↪e w II kw. br. o blisko
5% kw/kw. (po wzroście o 2% w I kw. br.).

Wykres 85: Wskaźniki cen g lównych grup su-
rowców Standard & Poor’s GSCI
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W II kw. br. najwi ↪eksze spadki cen nast ↪api ly na
rynkach metali przemys lowych, które s ↪a najbardziej
wrażliwe na wahania koniunktury. Ceny niektórych
metali, w tym m.in. aluminium i niklu obniży ly
si ↪e w tym okresie do poziomu obserwowanego po-
przednio w po lowie 2009 r., a wi ↪ec jeszcze w czasie
g l ↪ebokiej recesji, która obj ↪e la gospodark ↪e światow ↪a.

Nieco mniejsza skala spadków cen by la obserwo-
wana na na rynkach surowców rolnych i paliw, do
czego w dużej mierze przyczynia ly si ↪e ogranicze-
nia w podaży. Wed lug szacunków Departamentu
Rolnictwa USA z maja br. area l zasiewów podsta-
wowych zbóż pozostawa l w tym kraju mniejszy niż
w poprzednich latach.

Negatywny wp lyw na ceny ropy mia ly cz ↪eściowo
także obniżaj ↪ace si ↪e oczekiwania inflacyjne. Cz ↪esto
bowiem inwestycje na rynku ropy (prawdopodobnie
bardziej niż na innych rynkach surowcowych) sta-
nowi ↪a zabezpieczenie przed inflacj ↪a. Oczekiwania
inflacyjne implikowane zmianami rentowności pi ↪e-
cioletnich obligacji skarbowych wyraźnie obniży ly
si ↪e w II kw. br.

Ropa naftowa

Skala zmian cen ropy naftowej w II kw. br. by la
bardzo zróżnicowana. Średnia cena ropy WTI
w II kw. br. (1.04-24.06) wynios la 94,1 USD/b
i by la zaledwie o 0,3% niższa w porównaniu
z I kw. br., natomiast w tym samym okresie śred-
nia cena ropy Brent obniży la si ↪e do poziomu
103,4 USD/b, a wi ↪ec by la niższa o ponad 8% w po-
równaniu z poprzednim kwarta lem.

Wykres 86: Ceny ropy Brent i WTI
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W II kw. br. nast ↪api lo wi ↪ec wyraźne obniżenie si ↪e
różnicy mi ↪edzy dwoma podstawowymi gatunkami
ropy, która jeszcze w IV kw. ub.r. przekracza la
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20 USD. Do obniżenia si ↪e spreadu mi ↪edzy cen ↪a ba-
ry lki ropy Brent a WTI przyczyni lo si ↪e z jednej
strony zwi ↪ekszenie dost ↪epności ropy magazynowa-
nej w środkowej cz ↪eści Stanów Zjednoczonych dla
rafinerii znajduj ↪acych si ↪e na wybrzeżu Zatoki Mek-
sykańskiej, m.in. dzi ↪eki zwi ↪ekszeniu przepustowości
najwi ↪ekszych ruroci ↪agów. Z drugiej strony zmieni la
si ↪e struktura zużycia ropy w USA w kierunku droż-
szych gatunków pochodz ↪acych z eksploatacji z lóż
 lupkowych i importowanych z Kanady. Natomiast
jednocześnie obniży l si ↪e import tańszej ropy pocho-
dz ↪acej zw laszcza z Wenezueli i z krajów regionu Za-
toki Perskiej.

Dodatkowo na zróżnicowanie zmian cen ropy po obu
stronach Atlantyku, wp lyn ↪e lo generalnie wcześniej-
sze zakończenie sezonowych remontów i przerw kon-
serwacyjnych w rafineriach amerykańskich niż w po-
zosta lych regionach świata. Z tego też wzgl ↪edu bie-
ż ↪acy popyt na rop ↪e wzrós l w USA nieco silniej.

Do podtrzymania na relatywnie wysokim pozio-
mie cen ropy naftowej w dużym stopniu przyczynia
si ↪e rosn ↪acy popyt na paliwa w krajach rozwijaj ↪a-
cych si ↪e. Wed lug szacunków Departamentu Energii
USA, w kwietniu br. popyt na paliwa w krajach roz-
wijaj ↪acych si ↪e osi ↪agn ↪a l poziom 44,5 mln b/d, a wi ↪ec
po raz pierwszy w historii by l wyższy niż konsump-
cja paliw w krajach OECD. Oczekiwany sezonowy
wzrost popytu w gospodarkach rozwini ↪etych, spo-
woduje jednak, że średnio w ca lym 2013 r. zużycie
paliw w krajach OECD b ↪edzie wyższe niż w kra-
jach rozwijaj ↪acych si ↪e. Jednak prawdopodobnie już
w 2014 r. średnioroczna konsumpcja paliw w kra-
jach rozwijaj ↪acych si ↪e b ↪edzie wyższa niż w krajach
rozwini ↪etych.

Wykres 87: Pozycja inwestorów spoza sektora
paliwowego na gie ldzie NYMEX

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

19
 c

ze

17
 li

p

14
 s

ie

11
 w

rz

9 
pa

ź

6 
lis

4 
gr

u

1 
st

y

29
 s

ty

26
 lu

t

26
 m

ar

23
 k

w
i

21
 m

aj

18
 c

ze

ty
s.

 k
on

tr
ak

tó
w

pozycje otwarte pozycje zamknięte netto
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Pomimo pewnych wahań, na rynku ropy WTI
utrzymuje si ↪e duża aktywność inwestorów finanso-
wych. W drugim tygodniu czerwca br., popyt na
nowe kontrakty by l najwyższy od czterech miesi ↪ecy,
a dodatkowo w ostatnim okresie inwestorzy wstrzy-
mywali si ↪e z realizacj ↪a zysków oczekuj ↪ac wzrostu

cen ropy. Zmiany pozycji wed lug danych Com-
modity Futures Trading Commission wskazuj ↪a, że
oczekiwania te rosn ↪a od pocz ↪atku maja br.

Popyt

Departament Energii USA oczekuje, że wzrost świa-
towego popytu na rop ↪e i pozosta le paliwa p lynne
w dwóch najbliższych latach b ↪edzie wi ↪ekszy w po-
równaniu z rokiem 2012. Prognoza z czerwca br.
wskazuje, że globalne zapotrzebowanie na paliwa
p lynne wzrośnie o 0,9 mln b/d w br., i o 1,2 mln b/d
w 2014 r. (wobec wzrostu o 0,8 mln b/d w ub.r.).

Wykres 88: Zmiany światowego popytu na rop
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W najwi ↪ekszej mierze do wzrostu popytu na paliwa
b ↪edzie przyczynia la si ↪e konsumpcja w gospodarkach
rozwijaj ↪acych si ↪e Azji, w tym przede wszystkim
w Chinach. W kraju, który jest drugim najwi ↪ek-
szym konsumentem ropy na świecie, oczekiwane jest
w br. zwi ↪ekszenie popytu w rafineriach wraz ze
wzrostem mocy produkcyjnych. Jednak w ostat-
nich trzech miesi ↪acach prognozy wzrostu popytu
na paliwa w Chinach zosta ly obniżone. Obecnie
DE przewiduje, że popyt na paliwa p lynne zwi ↪ek-
szy si ↪e w Chinach o 420 tys. b/d w br. i o dalsze
430 tys. b/d w 2014 r. (wobec wzrostu w 2012 r.
o 380 tys. b/d). Skala tego wzrostu b ↪edzie wi ↪ec na-
dal niższa w porównaniu z obserwowan ↪a w latach
2004-2010 (wówczas popyt na paliwa w Chinach rós l
średnio o 540 tys. b/d rocznie). Również obecne
prognozy obarczone s ↪a dużym ryzykiem. Ostatnio
publikowane dane wskazuj ↪a bowiem na utrzymu-
j ↪ace si ↪e spowolnienie w sektorze przemys lowym. Po-
nadto na wolniejszy wzrost popytu mog ↪a też wska-
zywać dane dotycz ↪ace obniżenia si ↪e dynamiki im-
portu ropy do Chin.

Natomiast w krajach OECD w 2013 r. oczekiwane
jest utrzymanie si ↪e spadkowej tendencji popytu na
paliwa. Ostatnie prognozy wskazuj ↪a, że popyt w tej
grupie krajów obniży si ↪e o 490 tys. b/d w br. (po
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spadku o 550 tys. b/d w 2012 r.), g lównie pod
wp lywem obniżaj ↪acej si ↪e konsumpcji paliw w Eu-
ropie (oczekiwany spadek popytu na paliwa p lynne
w br. o 430 tys. b/d). Spadkowa tendencja popytu
w krajach OECD b ↪edzie prawdopodobnie kontynu-
owana także w 2014 r. Oczekuje si ↪e, że konsumpcja
paliw w tej grupie krajów obniży si ↪e o 210 tys. b/d,
g lównie w wyniku dalszego spadku zapotrzebowa-
nia w Europie, a także w Japonii

W Stanach Zjednoczonych oczekuje si ↪e,
że konsumpcja paliw p lynnych wzrośnie
o 90 tys. b/d w br. Duży wp lyw na prognoz ↪e na rok
bież ↪acy ma relatywnie duży wzrost popytu, jaki na-
st ↪api l w I kw. 2013 r. (jednocześnie by l to pierwszy
kwarta l wzrostu popytu na paliwa p lynne w USA
od pocz ↪atku 2011 r.). W tym okresie popyt na rop ↪e
i produkty naftowe zwi ↪ekszy l si ↪e o 180 tys. b/d, do
czego przyczyni la si ↪e ch lodniejsza w porównaniu
z rokiem poprzednim zima w pó lnocno-wschodniej
cz ↪eści kraju. Natomiast w 2014 r. oczekuje si ↪e
nieznacznego obniżenia popytu na paliwa w USA.
Popyt na benzyn ↪e w dwóch najbliższych latach
prawdopodobnie nie zmieni si ↪e, bowiem przewi-
dywanemu zwi ↪ekszaniu si ↪e podróży towarzyszyć
b ↪edzie wzrost efektywności wykorzystania paliw
w pojazdach.

Podaż w krajach spoza OPEC

Departament Energii przewiduje, że podaż ropy
i pozosta lych paliw p lynnych w krajach nienależ ↪a-
cych do OPEC zwi ↪ekszy si ↪e o 1,2 mln b/d w 2013 r.
i o 1,6 mln b/d w 2014 r. Najwi ↪eksza cz ↪eść wzro-
stu podaży w dwóch najbliższych latach b ↪edzie
przypada la na Ameryk ↪e Pó lnocn ↪a, ze wzgl ↪edu na
kontynuacj ↪e wzrostu produkcji ze z lóż  lupkowych
w Stanach Zjednoczonych oraz z piasków bitumicz-
nych w Kanadzie. DE oczekuje także wzrostu po-
daży w Ameryce Środkowej i Po ludniowej średnio
o 160 tys. b/d w dwóch najbliższych latach, przede
wszystkim w wyniku uruchomienia produkcji z no-
wych pól w Brazylii i Kolumbii.

W maju br. nast ↪api l wzrost skali zak lóceń w dosta-
wach ropy spoza OPEC (do 1,0 mln b/d). Ponad 3

4
zak lóceń przypada nadal na Syri ↪e, Jemen i Sudan
Po ludniowy. DE spodziewa si ↪e, że poziom zak lóceń
w podaży utrzyma si ↪e w Syrii i Jemenie do końca
horyzontu prognozy (tj. do końca 2014 r.). Przewi-
duje si ↪e, że produkcja w Syrii (średnio 120 tys. b/d)
i Jemenie (140 tys. b/d) nie zmieni si ↪e w dwóch
najbliższych latach.

DE oczekuje jednak, że skala zak lóceń w podaży
ropy w krajach spoza OPEC obniży si ↪e w II po l. br.
ze wzgl ↪edu na wznowienie produkcji w Sudanie
Po ludniowym. Kraj ten wznowi l w kwietniu br.

w ograniczonym stopniu produkcj ↪e ropy w stanie
Unity. Obecnie trwaj ↪a prace nad wznowieniem pro-
dukcji w pozosta lych cz ↪eściach stanu Unity oraz
w stanie Górny Nil. Techniczne problemy mog ↪a jed-
nak wp lywać na opóźnienia i ograniczenia wielkości
produkcji po ludniowosudańskiej ropy.

Wykres 89: Podaż ropy i pozosta lych paliw p lyn-
nych w krajach nienależ
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Źród lo: Departament Energii USA

W czerwcu br. DE obniży l prognoz ↪e podaży ropy
w Kazachstanie z powodu ponownego opóźnienia
rozpocz ↪ecia dostaw z pola Kaszagan. Eksploatacja
jednego z najwi ↪ekszych pól naftowych na świecie,
znajduj ↪acego si ↪e w pó lnocnej cz ↪eści Morza Kaspij-
skiego, mia la wed lug źróde l rz ↪adowych rozpocz ↪ać
si ↪e w lipcu br.

Wykres 90: Zmiany produkcji ropy w wybra-
nych krajach spoza OPEC w latach 2011-2013
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Źród lo: Departament Energii USA

Najwi ↪ekszy wp lyw na wzrost produkcji ropy w kra-
jach spoza OPEC w dwóch najbliższych latach,
b ↪ed ↪a mia ly przede wszystkim Stany Zjednoczone.
DE oczekuje, że produkcja ropy wzrośnie w tym
kraju do 7,3 mln b/d w br. (z 6,5 mln b/d
w 2012 r.) i do 8,1 mln w 2014 r., do czego b ↪e-
dzie si ↪e przyczynia lo w dużej mierze zwi ↪ekszanie
wydobycia ze z lóż  lupkowych. Podwyższenie pro-
gnoz wzrostu produkcji ze z lóż  lupkowych w ostat-
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nich miesi ↪acach zwi ↪azane jest z coraz szerszym sto-
sowaniem technologii hydraulicznego szczelinowa-
nia poziomych odwiertów, która umożliwia dost ↪ep
do wielu pok ladów na dużych obszarach z jednego
miejsca na powierzchni (tzw. multi-well drilling
pads). Natomiast ze wzgl ↪edu na czasowe zamkni ↪e-
cia kilku platform, obniżone zosta ly prognozy pro-
dukcji ropy ze z lóż w regionie Zatoki Meksykań-
skiej. Ponadto prognoza Narodowej S lużby Oce-
anicznej i Meteorologicznej (National Oceanic and
Atmospheric Administration - NOAA) z maja br.
wskazuje na możliw ↪a wi ↪eksz ↪a aktywność sztormów
tropikalnych na Atlantyku w obecnym sezonie hu-
raganów (tzn. w okresie od czerwca do listopada).

Szybki wzrost produkcji ropy w USA powoduje ob-
niżanie si ↪e importu ropy i pozosta lych paliw p lyn-
nych. Po osi ↪agni ↪eciu 12,5 mln b/d w 2005 r.
ca lkowity import paliw p lynnych do USA ( l ↪acznie
z rop ↪a i produktami naftowymi) obniża si ↪e. Ogó-
 lem import obniży l si ↪e do 7,4 mln b/d w 2012 r.
i DE spodziewa si ↪e, że tendencja ta b ↪edzie kon-
tynuowana również w dwóch najbliższych latach.
Przewiduje si ↪e, że import obniży si ↪e do 5,7 mln b/d
w 2014 r. Podobnie udzia l importu w konsumpcji,
który przekroczy l 60% w 2005 r., obniży l si ↪e do
40% w 2012 r. Prognozy wskazuj ↪a, że udzia l im-
portu w konsumpcji paliw p lynnych w USA obniży
si ↪e do 30% w 2014 r., osi ↪agaj ↪ac najniższy poziom
od 1985 r.

Podaż w krajach OPEC

W I kw. br. Arabia Saudyjska kontynuowa la ob-
niżanie produkcji ropy w reakcji na wzrost podaży
w USA. Średnio w pierwszych trzech miesi ↪acach br.
produkcja ropy w krajach Organizacji Państw Eks-
porterów Ropy Naftowej (OPEC) wynios la 30,0 mln
b/d, a wi ↪ec by la o ponad 1 mln b/d mniejsza niż w
okresie styczeń-marzec 2012 r.

Wykres 91: Podaż ropy w krajach OPEC
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Źród lo: Departament Energii USA

Prognozy wskazuj ↪a, że podaż ropy w krajach OPEC
zmniejszy si ↪e o 0,7 mln b/d w br., i o dalsze
0,3 mln b/d w 2014 r. Wp lyw ograniczenia pro-
dukcji przez Arabi ↪e Saudyjsk ↪a na poziom dostaw
ropy z OPEC, prawdopodobnie zostanie nieco z la-
godzony w 2014 r. przez oczekiwany wzrost podaży
w Iraku i Angoli. Ponadto przewiduje si ↪e wzrost
podaży pozosta lych paliw p lynnych (stanowi ↪a one
oko lo 15% podaży paliw w krajach OPEC) o ok.
0,2 mln b/d w br. i w 2014 r.

Podczas ostatniego spotkania OPEC w maju
br., ministrowie krajów cz lonkowskich zdecydo-
wali utrzymać deklarowan ↪a produkcj ↪e na poziomie
30 mln b/d do końca 2013 r.

Pomimo sankcji na lożonych na Iran przez USA
i Uni ↪e Europejsk ↪a, od pocz ↪atku br. nast ↪api l pewien
wzrost produkcji irańskiej ropy (do 2,8 mln b/d),
g lównie w wyniku wi ↪ekszych dostawy surowca do
Chin. Jednak od lipca br. na Iran maj ↪a zostać na-
 lożone kolejne sankcje, maj ↪ace sk lonić ten kraj do
rezygnacji z realizowanego programu atomowego.

Wykres 92: Nadwyżki mocy produkcyjnych
w krajach OPEC
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Źród lo: Departament Energii USA

Wed lug szacunków DE, nadwyżki mocy produk-
cyjnych OPEC, skoncentrowane w Arabii Saudyj-
skiej, kszta ltowa ly si ↪e w I kw. br. na poziomie
2,7 mln b/d (podczas gdy w I kw. 2012 r. wynios ly
one 2,1 mln b/d). Poziom ten by l jednak niższy niż
średnio w latach 2009-2011 (3,8 mln b/d). DE pro-
gnozuje, że nadwyżki mocy produkcyjnych OPEC
wzrosn ↪a do 4,6 mln b/d w IV kw. 2014 r. Sza-
cunki te nie uwzgl ↪edniaj ↪a nadwyżek mocy produk-
cyjnych w irańskim sektorze naftowym, powsta lych
w wyniku zmniejszenia produkcji w tym kraju pod
wp lywem sankcji na lożonych w ub.r. przez USA
i Uni ↪e Europejsk ↪a.

Zapasy

Wzrost światowego popytu na rop ↪e o 0,8 mln b/d
w I kw. br. (w porównaniu z rokiem poprzed-
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nim) i jednoczesny spadek podaży o 0,5 mln b/d
wp lyn ↪e ly na zmniejszenie si ↪e światowych zapasów
paliw na pocz ↪atku 2013 r. o 1,1 mln b/d. Na-
tomiast DE oczekuje, że w II kw. br. zapasy
zwi ↪eksz ↪a si ↪e o 0,7 mln b/d. W II po l. br. skala
zmian popytu i podaży b ↪edzie prawdopodobnie po-
dobna, co powinno przyczynić si ↪e do ustabilizowa-
nia poziomu zapasów. Średnio w ca lym 2013 r. za-
k lada si ↪e, że poziom światowych zapasów obniży si ↪e
o 0,1 mln b/d (obniżenie si ↪e zapasów b ↪edzie skon-
centrowane w krajach rozwijaj ↪acych si ↪e). Nato-
miast w 2014 r. w wyniku szybszego wzrostu świa-
towej podaży w porównaniu z popytem przewidy-
wany jest wzrost zapasów o 0,2 mln b/d.

Wykres 93: Zmiany zapasów ropy i produktów
naftowych
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Źród lo: Departament Energii USA

Wed lug prognozy DE w końcu br. poziom zapa-
sów rynkowych w krajach OECD wyniesie 2,64 mld
b (co stanowi ekwiwalent 57,3 dni popytu), a wi ↪ec
b ↪edzie podobny do tego, jaki odnotowano w końcu
2012 r. (2,65 mld b i 57,7 dni popytu). Natomiast
w 2014 r. przewidywany jest niewielki wzrost za-
pasów do 2,68 mld b/d (58,3 dni popytu) w końcu
roku

Prognozy

W porównaniu z prognoz ↪a z marca br. nast ↪api la
niewielka zmiana oczekiwań dotycz ↪acych kszta lto-
wania si ↪e czynników fundamentalnych w kierunku

obniżenia si ↪e cen ropy naftowej. Departament Ener-
gii obniży l w ci ↪agu ostatnich trzech miesi ↪ecy pro-
gnoz ↪e popytu o 0,1 mln b/d na 2013 r., pozostawia-
j ↪ac bez zmian perspektywy podaży w br. W efekcie
deficyt na rynku ropy i pozosta lych paliw p lyn-
nych b ↪edzie w 2013 r. prawdopodobnie mniejszy
niż oczekiwano w marcu br.

Wraz z obniżeniem si ↪e cen bież ↪acych, jakie nast ↪api lo
w ostatnich trzech miesi ↪acach, obniży ly si ↪e także
ceny kontraktów futures na rop ↪e. Średnie notowa-
nia z tygodnia kończ ↪acego si ↪e 13 czerwca 2013 r.
wskazuj ↪a, że w 2013 r. średnia cena ropy Brent
może kszta ltować si ↪e na poziomie 105,7 USD/b (wo-
bec średniej w 2012 r. na poziomie 111,7 USD/b).
W 2014 oczekiwane jest dalsze obniżenie si ↪e cen
ropy do poziomu 100,4 USD/b.

Wykres 94: Ceny ropy Brent wg notowań kon-
traktów futures
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Źród lo: Bloomberg.

Obecnie najwi ↪eksze ryzyka prognozy cen ropy znaj-
duj ↪a si ↪e po stronie popytowej i dotycz ↪a przede
wszystkim sytuacji w Chinach.

Ponadto do os labienia popytu na rop ↪e mog ↪a przy-
czyniać si ↪e utrzymuj ↪ace si ↪e na relatywnie wysokim
poziomie ceny ropy wyrażone w walutach innych niż
dolar amerykański. O ile ceny ropy Brent wyrażone
w USD obniży ly si ↪e od pocz ↪atku br. do po lowy
czerwca o ok. 6%, to ceny wyrażone np. w jenach
japońskich wzros ly w tym okresie o 2%, a w dola-
rach australijskich o 3%.
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Stopy procentowe

? W ci
↪

agu II kw. 2013 r. g lówne stopy
procentowe banków centralnych w Sta-
nach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
nie uleg ly zmianie. Z kolei EBC obniży l
stopy procentowe w tym okresie.

? W II kw. 2013 r. d lugoterminowe ren-
towności obligacji skarbowych na g lów-
nych rynkach uleg ly lekkiemu wzro-
stowi.

? W II po lowie 2013 r. i w 2014 r. ana-
litycy rynkowi oczekuj

↪
a, że d lugoter-

minowe stopy procentowe ulegn
↪

a wzro-
stowi.

Stany Zjednoczone

W dniu 16 grudnia 2008 r. FOMC podj ↪a l decyzj ↪e
o obniżeniu stopy fed funds o 75 pb do poziomu
0,25%. Równocześnie FOMC poinformowa l, że po-
ziom g lównej stopy procentowej FED b ↪edzie si ↪e za-
wiera l w przedziale 0-0,25% w skali roku. Tym
samym można stwierdzić, że w dniu 16 grudnia
2008 r. FED rozpocz ↪a l prowadzenie polityki zerowej
stopy procentowej (ZIRP). Od decyzji z 16 grudnia
2008 r. FOMC nie zmieni l poziomu stopy procento-
wej fed funds, która nadal zawiera si ↪e w przedziale
0-0,25% w skali roku (por. wykres 95). Tym sa-
mym od ponad czterech lat poziom oficjalnych stóp
procentowych w USA jest w zasadzie zerowy.

Wykres 95: Stopy procentowe w Stanach Zjed-
noczonych (%, p.a.)
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Źród lo: Ecowin.

Równocześnie podczas ostatniego posiedzenia
FOMC w czerwcu 2013 r. w ladze monetarne
w Stanach Zjednoczonych utrzyma ly stopy procen-
towe na niezmienionym poziomie. Obecna retoryka
FOMC wskazuje, że stopy procentowe pozostan ↪a
na tym poziomie przynajmniej do czasu aż m.in.

bezrobocie osi ↪agnie poziom oko lo 6,5%. Rów-
nocześnie FED zapowiedzia l kontynuacj ↪e zakupu
dodatkowych papierów wartościowych o zabezpie-
czeniu na rynku hipotecznym (MBS) w tempie
40 mld USD miesi ↪ecznie, jak również kontynuacj ↪e
programu skupu obligacji skarbowych o d luższych
terminach zapadalności w tempie 45 mld USD mie-
si ↪ecznie.

W ci ↪agu II kw. 2013 r. rentowności amerykań-
skich obligacji skarbowych porusza ly si ↪e w deli-
katnym trendzie wzrostowym. W okresie od po-
cz ↪atku kwietnia 2013 r. do po lowy czerwca 2013 r.
rentowność obligacji 2-letnich wzros la o ok. 3 pb,
rentowność obligacji 5-letnich uleg la wzrostowi
o ok. 27 pb, natomiast rentowność 10-letnia pod-
wyższy la si ↪e o ok. 29 pb. W efekcie powyższych
zmian, w dniu 14 czerwca 2013 r. rentowność obli-
gacji 2-letnich ukszta ltowa la si ↪e na poziomie 0,27%
w skali roku, rentowność obligacji 5-letnich wynios la
1,03% w skali roku, natomiast rentowność obligacji
10-letnich wynios la 2,13% w skali roku. Równo-
cześnie w okresie od pocz ↪atku kwietnia 2013 r. do
po lowy czerwca 2013 r. oczekiwana inflacja w ho-
ryzoncie kolejnych 10 lat obniży la si ↪e o 37 pb do
poziomu 2,14% w skali roku, podczas gdy w analo-
gicznym okresie realna 10-letnia stopa procentowa
wzros la o 33 pb do poziomu 0,03% w skali roku.

Wykres 96: Break-even inflation w Stanach
Zjednoczonych (p.p., p.a.)
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Źród lo: Ecowin

Zgodnie z oczekiwaniami agencji Bloomberg z dnia
20 czerwca 2013 r. stopa procentowa funduszy fede-
ralnych zostanie utrzymana na niezmienionym po-
ziomie do III kw. 2014 r. Z kolei w zakresie ren-
towności 10-letniej ankietowani przez Bloomberga
analitycy oczekuj ↪a, że w horyzoncie kolejnych pi ↪e-
ciu kwarta lów b ↪edzie obserwowany jej stopniowy
wzrost do poziomu oko lo 2,81% w skali roku na ko-
niec III kw. 2014 r.
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Wykres 97: Dekompozycja rentowności
10-letniej w Stanach Zjednoczonych (%, p.a.)
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Źród lo: Ecowin.

Strefa euro

W ci ↪agu II kw. 2013 r. w ladze monetarne w strefie
euro dokona ly jednej obniżki g lównej stopy procen-
towej o 25 pb do poziomu 0,5% w skali roku. Ob-
niżka ta mia la miejsce na pocz ↪atku maja br. i by la
zgodna z oczekiwaniami rynkowymi.

Wykres 98: Stopy procentowe w strefie euro
(%, p.a.)
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Źród lo: Ecowin.

W ci ↪agu II kw. 2013 r. rentowności europejskich
obligacji skarbowych porusza ly si ↪e w lekkim tren-
dzie wzrostowym. W okresie od pocz ↪atku kwietnia
2013 r. do po lowy czerwca 2013 r. rentowność ob-
ligacji 2-letnich podwyższy la si ↪e o 13 pb, rentow-
ność obligacji 5-letnich wzros la o 20 pb, natomiast
rentowność 10-letnich uleg la wzrostowi o 21 pb.
W wyniku powyższych zmian w dniu 14 czerwca
2013 r. rentowność obligacji 2-letnich ukszta ltowa la
si ↪e na poziomie 0,13% w skali roku, rentowność obli-
gacji 5-letnich na poziomie 0,54% w skali roku, nato-
miast rentowność obligacji 10-letnich ukszta ltowa la
si ↪e na poziomie 1,51% w skali roku. Równocześnie

w okresie od pocz ↪atku kwietnia 2013 r. do po lowy
czerwca 2013 r. rentowność realna o 10-letnim ter-
minie zapadalności podwyższy la si ↪e o 43 pb do po-
ziomu 0,21% w skali roku, podczas gdy oczekiwana
w horyzoncie kolejnych 10 lat inflacja obniży la si ↪e
o 18 pb do poziomu 1,35% w skali roku.

Wykres 99: Dekompozycja rentowności
10-letniej w strefie euro (%, p.a.)
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Źród lo: Ecowin.

Zgodnie z oczekiwaniami Bloomberga z dnia
20 czerwca 2013 r. g lówna stopa procentowa zosta-
nie utrzymana na niezmienionym poziomie 0,50%
w skali roku do końca III kw. 2014 r. W zakre-
sie rentowności 10-letniej ankietowani przez Bloom-
berga analitycy oczekuj ↪a, że w horyzoncie kolejnych
pi ↪eciu kwarta lów b ↪edzie mia l miejsce jej systema-
tyczny wzrost do poziomu oko lo 2,09% w skali roku
na koniec III kw. 2014 r.

Wielka Brytania

W ci ↪agu II kw. 2013 r. Bank Anglii utrzyma l
stop ↪e procentow ↪a repo na niezmienionym pozio-
mie. Ostatnia decyzja o redukcji oprocentowania
mia la miejsce w dniu 5 marca 2009 r., kiedy ob-
niżono oprocentowanie o 50 pb z poziomu 1,00%
do 0,50%. Tym samym g lówna stopa procentowa
BoE znajduje si ↪e obecnie na poziomie 0,50% w skali
roku. Poziom ten jest utożsamiany przez anality-
ków z polityk ↪a zerowej stopy procentowej. Rów-
nocześnie Monetary Policy Coucncil Banku Anglii
kontynuuje dotychczasowy program APP26 w wy-
sokości 375 mld funtów.

W ci ↪agu II kw. 2013 r. rentowności brytyj-
skich obligacji skarbowych porusza ly si ↪e w tren-
dzie wzrostowym. W okresie od pocz ↪atku kwietnia
2013 r. do po lowy czerwca 2013 r. rentowność obli-
gacji 2-letnich podwyższy la si ↪e o 19 pb, rentowność
obligacji 5-letnich wzros la o 48 pb, natomiast ren-
towność obligacji o 10-letnim terminie zapadalności

26APP – asset purchase programme

Instytut Ekonomiczny 68



podwyższy la si ↪e o 29 pb. W rezultacie powyższych
zmian w dniu 14 czerwca 2013 r. rentowność obli-
gacji 2-letnich ukszta ltowa la si ↪e na poziomie 0,39%
w skali roku, rentowność obligacji 5-letnich na po-
ziomie 1,18% w skali roku, a rentowność obligacji
10-letnich na poziomie 2,06% w skali roku.

Wykres 100: Stopy procentowe w Wielkiej Bry-
tanii (%, p.a.)
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Źród lo: Ecowin.

Zgodnie z oczekiwaniami Bloomberga z dnia
20 czerwca 2013 r. Bank Anglii utrzyma g lówn ↪a
stop ↪e procentow ↪a na niezmienionym poziomie do
III kw. 2014 r. Z kolei w zakresie rentowności
10-letniej ankietowani przez Bloomberga analitycy
zak ladaj ↪a, że b ↪edzie ona systematycznie wzrastać w
horyzoncie kolejnych pi ↪eciu kwarta lów do poziomu
oko lo 2,47% w skali roku na koniec III kw. 2014 r.
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Kursy walutowe

? W II kw 2013 r. dolar amerykański tra-
ci l wobec g lównych walut.

? W kategoriach parytetu si ly nabywczej
(PPP) dolar amerykański jest niedowar-
tościowany.

G lówne waluty

W ci ↪agu II kw. 2013 r. kurs walutowy dolara ame-
rykańskiego lekko deprecjonowa l wzgl ↪edem g lów-
nych walut, z wyj ↪atkiem jena japońskiego. W okre-
sie od końca marca 2013 r. do dnia 14 czerwca
2013 r. dolar amerykański os labi l si ↪e wzgl ↪edem euro
o ok. 4% oraz o ok. 3% wzgl ↪edem funta brytyj-
skiego. W analogicznym okresie USD wzmocni l si ↪e
o ok. 2% wzgl ↪edem JPY. Równocześnie w omawia-
nym okresie zmienność na g lównych rynkach walu-
towych uleg la podwyższeniu w porównaniu do I kw.
2013 r.

Wykres 101: Kurs euro, funta oraz jena wzgl
↪
e-

dem dolara (I 2006=1, wzrost oznacza deprecja-
cj

↪
e dolara)
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Źród lo: Ecowin

Wykres 102: PMorgan VXY Currency Volati-
lity Index (G7)
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W kategoriach parytetu si ly nabywczej (PPP) no-
minalny efektywny kurs dolara amerykańskiego
(USD Trade Weighted Index ) by l w II kw. 2013 r.
niedowartościowany o ok. 8%, podczas gdy GBP,
EUR s ↪a walutami przewartościowanymi w stosunku
do koresponduj ↪acych poziomów PPP, co jest naj-
bardziej widoczne w przypadku euro (ok. 11%).

Wykres 103: Odchylenia nominalnych efektyw-
nych kursów walutowych (NEER) od poziomu
parytetu si ly nabywczej (PPP)
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Reżim kursowy RMB

W dniu 21 lipca 2005 r. dokonano rewaluacji RMB
wobec USD o 2,1% z poziomu 8,28 do 8,11 RMB
za 1 USD. W dniu 19 maja 2007 r. wprowadzono
zmian ↪e w reżimie kursowym renminbi, poszerzaj ↪ac
dzienne pasmo wahań juana wobec dolara amery-
kańskiego z +/-0,3% do +/-0,5%. Powyższe zmiany
by ly jak do tej pory pierwszymi ruchami w kierunku
uelastycznienia polityki kursowej od 23 września
2005 r., kiedy dokonano poszerzenia pasma dzien-
nych wahań juana wobec euro. Podczas kryzysu
lat 2008-2009 kurs walutowy juana wzgl ↪edem do-
lara pozostawa l de facto kursem sztywnym. W dniu
19 czerwca 2010 r. Ludowy Bank Chin og losi l, że
reżim kursowy juana zostanie uelastyczniony: ”In
view of the recent economic situation and finan-
cial market developments at home and abroad, and
the balance of payments (BOP) situation in China,
the People’s Bank of China has decided to proceed
further with reform of the RMB exchange rate re-
gime and to enhance the RMB exchange rate flexi-
bility”. Deklaracja ta nie oznacza la zmiany pasma
dziennych wahań RMB wzgl ↪edem USD. Od po lowy
czerwca 2010 r. aprecjacja RMB wobec USD post ↪e-
puje w zasadzie systematycznie.

W II kw. 2013 r. kurs USD/RMB cechowa l si ↪e zbli-
żon ↪a do I kw. 2013 r. zmienności ↪a. W okresie od
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21 lipca 2005 r. do 14 czerwca 2013 r. juan umocni l
si ↪e  l ↪acznie o ok. 26% w stosunku do dolara amery-
kańskiego. Z kolei w okresie od pocz ↪atku kwietnia
2013 r. do 14 czerwca 2013 r. juan umocni l si ↪e
wobec USD o 1,2%.

Wykres 104: Kurs USD/RMB
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Wykres 105: Dzienne zmiany kursu USD/RMB
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Źród lo: Ecowin

Instytut Ekonomiczny 71


	Wstep
	Stany Zjednoczone
	Strefa euro
	Niemcy
	Wielka Brytania
	Gospodarka brytyjska – mniej konkurencyjna czy bardziej globalna?
	Japonia
	Czy ''normalizacja'' polityki pienieznej w głównych gospodarkach rozwinietych zdestabilizuje gospodarki wschodzace?
	Europa Srodkowo-Wschodnia
	Chiny
	Brazylia
	Rosja
	Indie
	Rynki surowcowe
	Stopy procentowe
	Kursy walutowe

