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Koniunktura Międzynarodowa jest biuletynem publikowanym przez Narodowy Bank Polski trzy 

razy w roku. Materiał ten przedstawia bieżącą i oczekiwaną sytuację ekonomiczną w głównych go-

spodarkach rozwiniętych i najważniejszych gospodarkach wschodzących na świecie. Materiał zawiera 

również ramki tematyczne poświęcone wybranym zagadnieniom gospodarczym. 

 

Październikowe wydanie biuletynu zostało opracowane na podstawie danych dostępnych do dnia 30 

września 2015 r. włącznie.  
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Synteza 

Gospodarka światowa wzrasta w umiarkowanym tempie, które stanowi wypadkową ożywienia     

w gospodarkach rozwiniętych i spowolnienia wzrostu w gospodarkach wschodzących. Napływają-

ce w ostatnim czasie dane ekonomiczne z krajów BRIC wskazują, że spowolnienie wzrostu gospo-

darczego w tych krajach będzie najprawdopodobniej głębsze niż szacowano do tej pory, co tym 

samym prowadziło w III kwartale do obniżenia prognoz wzrostu dla gospodarki światowej w latach 

2015-2016. W szczególności spadek inwestycji w Chinach wpływa na spowolnienie w handlu świa-

towym. Równocześnie, niepewność w zakresie przyszłej koniunktury w krajach wschodzących,       

a zwłaszcza w Chinach, oddala w czasie planowane rozpoczęcie podwyżek stóp procentowych 

przez FED. Niskie ceny surowców i energii nadal utrzymują globalną inflację na obniżonym pozio-

mie. 

Bieżące odczyty wskaźników koniunktury w gospodarce amerykańskiej są korzystne. Wzrost inwe-

stycji poza sektorem wydobywczym przyczynił się w II kwartale obok konsumpcji prywatnej do 

wyraźnego podwyższenia dynamiki PKB. Nadal rośnie zatrudnienie, a nastroje konsumentów są 

optymistyczne, pomimo spadku indeksów giełdowych. Ogólną koniunkturę w przemyśle nadal 

osłabia spadek aktywności w sektorze wydobywczym wywołany spadkiem cen ropy. Niepewność 

co do siły ożywienia budzi nadal niskie tempo wzrostu wydajności pracy i wynagrodzeń, a także 

silny kurs dolara. 

W strefie euro trwa ożywienie, które jest głównie wspierane rosnącym popytem wewnętrznym. 

Nastroje przedsiębiorców są korzystne zarówno w usługach, jak i przetwórstwie przemysłowym. 

Długo oczekiwanym symptomem ożywienia w strefie euro jest rosnąca po latach stagnacji akcja 

kredytowa banków. Stopniowo rośnie dynamika kredytu dla przedsiębiorstw i gospodarstw do-

mowych oraz utrzymuje się wzrost zatrudnienia i stabilny, aczkolwiek niski wzrost płac. EBC sy-

gnalizuje możliwość wydłużenia programu QE w sytuacji przedłużania się okresu utrzymywania 

się inflacji na poziomie znacznie odbiegającym od celu inflacyjnego. 

W Wielkiej Brytanii przyspieszył wzrost wydajności i wynagrodzeń. Pomimo wzrostu eksportu w II 

kwartale, motorem wzrostu w krótkim okresie pozostanie konsumpcja prywatna. Czynnikami mo-

gącymi osłabić dynamikę PKB w II połowie roku jest aprecjacja funta oraz osłabienie tempa wzrostu 

aktywności w usługach. 

W II kwartale PKB w Japonii obniżył się w wyniku spadku konsumpcji prywatnej. Spadek ten wy-

nikał w dużym stopniu z czynników przejściowych, choć ograniczeniem dla przyszłego wzrostu 

konsumpcji pozostaje niska dynamika płac. Dodatkowo, słabnąca koniunktura w Chinach wywiera 

niekorzystny wpływ na inwestycje japońskich firm. 

Pogorszeniu uległy perspektywy wzrostu w krajach wschodzących. W Chinach w dalszym ciągu 

spowalniają inwestycje i pogarsza się koniunktura w przemyśle, a w ostatnim czasie również ko-

niunktura w sektorze usług. Jak do tej pory chiński popyt konsumpcyjny pozostawał odporny na 

zawirowania dotykające pozostałe sektory gospodarki. Równocześnie, pojawiły się sygnały świad-

czące o stabilizacji sytuacji na rynku nieruchomości, z którym wiązano ryzyko „twardego lądowa-

nia” chińskiej gospodarki. Spośród krajów BRIC jedynie w gospodarce Indii trwa ożywienie i pro-

gnozowane jest dalsze przyspieszenie tempa wzrostu. Niskie ceny surowców na rynkach świato-

wych wpływają niekorzystnie na sytuację w gospodarkach Brazylii i Rosji. 



 

 
 5    

Stany Zjednoczone 

Stany Zjednoczone 

 Wzrost gospodarczy w II kw. br. przyspie-

szył w głównej mierze za sprawą kon-

sumpcji prywatnej, wpieranej przez ko-

rzystne tendencje na rynku pracy. 

 W III kw. br. dynamika PKB najprawdo-

podobniej obniży się w związku z dosto-

sowaniami  zapasów. 

 Tempo wzrostu popytu nadal ograniczają: 

dostosowania sektora górniczego do obni-

żonego poziomu cen surowców, słaby po-

pyt zewnętrzny i silny kurs dolara. 

 Sygnały napływające z rynku nierucho-

mości są niejednoznaczne. 

 W wyniku niskich cen energii inflacja CPI 

kształtuje się na obniżonym poziomie. 

 Utrzymuje się spadek cen producentów. 

 W warunkach osłabienia uwarunkowań 

wzrostu gospodarki światowej oddalają 

się perspektywy podwyżek stóp procen-

towych przez FED. 

 Rewizja w górę prognoz wzrostu gospodar-

czego w 2015 r. stanowi w głównej mierze 

efekt wyższych od oczekiwań danych z II 

kw. 

 W średnim i dłuższym okresie czynni-

kiem hamującym wzrost gospodarczy w 

Stanach Zjednoczonych pozostaje niskie 

tempo wzrostu wydajności pracy. 

Wzrost gospodarczy 

Wzrost gospodarczy w II kw. br. przyspieszył 

w głównej mierze za sprawą szybszego wzro-

stu konsumpcji prywatnej. W II kw. br. realny 

PKB wzrósł o 3,9% kw/kw SAAR, co stanowiło 

przede wszystkim efekt wysokiego dodatniego 

wkładu konsumpcji prywatnej (Tabela 1, Wy-

kres 1), której tempo wzrostu przyspieszyło w 

ślad za szybszym wzrostem dochodów do 

dyspozycji gospodarstw domowych. 

 

Wykres 1. Dynamika oraz struktura tworzenia PKB 

w Stanach Zjednoczonych (proc., kw/kw SAAR) 

 
Źródło: BEA. 

Dodatni wkład inwestycji prywatnych do 

wzrostu PKB w II kw. br. zwiększył się w 

wyniku szybszego wzrostu inwestycji przed-

siębiorstw. Równocześnie perspektywy 

utrzymania solidnego wzrostu inwestycji 

prywatnych w III kw. br. są korzystne, pomi-

mo obniżonego poziomu cen ropy naftowej, 

który oddziałuje niekorzystnie na inwestycje w 

sektorach wydobywczych. W II kw. br. inwe-

stycje w tych sektorach nadal obniżały się, co 

odzwierciedlało spadek mocy wytwórczych. 

Spadki te były jednak rekompensowane przez 

wzrost inwestycji w przetwórstwie przemy-

słowym i innych gałęziach gospodarki, w tym 

również w budownictwie mieszkaniowym. 

Dodatkowo, wzrost zysków korporacyjnych w 

II kw. br. (o 3,5% kw/kw), po okresie spadków 

w dwóch poprzednich kwartałach (Wykres 2), 

jest zwiastunem utrzymania szybkiego wzro-

stu inwestycji prywatnych w III kw. br. 

Pozostałe kategorie popytu wniosły również 

dodatnie wkłady do wzrostu gospodarczego 

w II kw. br., niemniej jednak w dużo mniej-

szej skali niż konsumpcja i inwestycje 

(Tabela 1, Wykres 1). Należy podkreślić, że 

niski dodatni wkład eksportu netto odzwier-

ciedlał utrzymującą się słabość popytu w oto-

czeniu zewnętrznym gospodarki amerykań-

skiej, jak również wpływ silnego kursu dolara. 
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Wykres 2. Dekompozycja dynamiki zysków korpo-

racyjnych (proc., kw/kw) na wkład zysków zagra-

nicznych i krajowych (pkt. proc., kw/kw) 

 
Źródło: BEA. 

Można oczekiwać, że w III kw. br. wzrost 

gospodarczy będzie hamowany przez ujemny 

wkład zmiany zapasów. Sektor energetyczny, 

jak również branża motoryzacyjna, przyczyni-

ły się do silnej akumulacji zapasów w I poł. br. 

Przyrost zapasów w II kw. br. był najwyższy 

na przestrzeni ostatnich 5 lat (o 113,5 mld 

USD). Zgodnie ze wskazaniami ISM amery-

kańskie przedsiębiorstwa rozpoczęły redukcję 

zapasów w lipcu br. oraz kontynuowały ten 

proces w sierpniu. 

Koniunktura przedsiębiorstw 

Od początku br. koniunktura w przemyśle 

ulegała wyhamowaniu. Dynamika produkcji 

przemysłowej utrzymuje się na obniżonym 

poziomie (0,9% r/r w sierpniu br.) za sprawą 

spadku produkcji w górnictwie oraz niskiego 

tempa wzrostu nowych zamówień. Głęboki 

spadek dynamiki produkcji w górnictwie (z 

10,3% r/r w styczniu br. do -3,2% r/r w sierpniu 

br.), który miał związek z osłabieniem aktyw-

ności w sektorach związanych z wydobyciem 

ropy naftowej i gazu, przyczynił się do istotnej 

redukcji tempa wzrostu produkcji przemysło-

wej w br. (Tabela 1, Wykres 3).  Słaba dynami-

ka liczby nowych zamówień to z kolei efekt 

niskiego poziomu zysków firm, wysokiego 

stanu zapasów, oraz słabego popyt zewnętrz-

nego. Obniżona aktywność w sektorze prze-

mysłowym znalazła również odbicie w spadku 

wykorzystania mocy produkcyjnych, które w 

sierpniu br. ukształtowało się na poziomie 

długookresowej średniej z lat 2000-2014 (wy-

noszącej około 77%, Wykres 3). 

Wykres 3. Wykorzystanie mocy produkcyjnych 

(proc.) i dynamika produkcji przemysłowej (proc., 

r/r) 

 
Źródło: FRB. 

Nastroje amerykańskich przedsiębiorstw z 

sektora przemysłowego uległy obniżeniu w 

III kw. br., niemniej jednak są nadal optymi-

styczne. Pomimo spadku wskaźnika ISM dla 

przetwórstwa przemysłowego w III kw. br., 

kształtuje się on nadal na poziomie powyżej 50 

pkt., co tym samym wskazuje na przewagę 

pozytywnych opinii przedsiębiorstw co do 

stanu koniunktury przemysłowej i jej przy-

szłego rozwoju (Tabela 1, Wykres 4). Komen-

tarze respondentów ankiety ISM z sierpnia br. 

podkreślały przede wszystkim powolny 

wzrost liczby zamówień oraz wolumenu pro-

dukcji, przy równoczesnym spadku poziomu 

zapasów i powolnym wzroście zatrudnienia. 

Pozytywne nastroje utrzymują się poza sek-

torem przemysłowym. Wskaźnik ISM „non-

manufacturing” (Wykres 4) wskazywał w 

sierpniu br. na utrzymywanie się wysokiego 

poziomu większości swoich komponentów, w 

tym w głównej mierze subindeksu aktywności 

biznesowej/produkcji oraz subindeksu zamó-

wień. W swoich komentarzach większość re-

spondentów wskazywała na dobry stan ko-

niunktury i korzystne perspektywy biznesowe 

w III kw. br. 
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Wykres 4. Wskaźniki ISM dla przetwórstwa prze-

mysłowego i pozostałych sektorów (pkt.) 

 
Źródło: ISM. 

Rynek pracy 

Sytuacja na amerykańskim rynku pracy ulega 

systematycznej poprawie, ale sierpniowe 

dane o zatrudnieniu rodzą pewne obawy co 

do jej perspektyw. Od początku br. do sierp-

nia włącznie zatrudnienie w sektorze pozarol-

niczym wzrosło o około 1,7 mln miejsc pracy 

(Tabela 1, Wykres 5) w porównaniu do wzro-

stu o około 1,9 mln miejsc pracy w analogicz-

nym okresie poprzedniego roku. Podobnie jak 

w ubiegłym roku sektor prywatny (zwłaszcza 

sektor usług prywatnych) pozostaje głównym 

źródłem nowych miejsc pracy w gospodarce 

amerykańskiej. Słabsze od oczekiwań mie-

sięczne dane o liczbie miejsc pracy poza rolnic-

twem w sierpniu br. zwiększyły jednak nie-

pewność co do siły dalszego oczekiwanego 

wzrostu zatrudnienia. 

W sierpniu br. stopa bezrobocia ukształtowa-

ła się na najniższym poziomie na przestrzeni 

ostatnich 7 lat (Tabela 1, Wykres 5). Udział w 

ogólnej liczbie bezrobotnych osób pozostają-

cych bez pracy długoterminowo, tj. co najmniej 

27 tygodni, obniżył się od początku br. o 3,8 

pkt. proc. do poziomu 27,7% w sierpniu. Sze-

reg wskaźników sygnalizuje jednak, że rynek 

pracy nie znajduje się jeszcze w stanie „pełne-

go zatrudnienia”. Od początku br. do sierpnia 

włącznie współczynnik aktywności zawodo-

wej pozostawał stabilny w przedziale 62,6-

62,9% (tj. poziomie niższym o około 3 pkt. 

proc. niż przed kryzysem), podobnie jak 

wskaźnik zatrudnienia, który utrzymywał się 

na poziomie 59,3-59,4%. Równocześnie nadal 

obserwowany jest podwyższony poziom za-

trudnienia w niepełnym wymiarze godzin 

(Wykres 6), 4,1% siły roboczej w sierpniu br. 

wobec 2,6% przed ostatnią recesją. 

Wykres 5. Zmiana liczby miejsc pracy w sektorze 

pozarolniczym (tys. miejsc pracy) i stopa bezrobocia 

(proc.) 

 
Źródło: BLS. 

Wykres 6. Pracujący w niepełnym wymiarze godzin 

(mniej niż 35 godzin tygodniowo) jako procent siły 

roboczej (proc.) 

 
Źródło: BLS. 

Tempo wzrostu płac pozostaje niskie, a per-

spektywy jego przyspieszenia są ograniczo-

ne. Utrzymywanie się powolnego wzrostu 

płac w bieżącej fazie cyklu koniunkturalnego 

(Tabela 1) wynika przede wszystkim z nie-

wielkiej skali ich redukcji podczas ostatniej 

recesji. Dodatkowo, utrzymująca się niska 

inflacja i powolne tempo wzrostu wydajności 
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pracy1 ograniczają perspektywy przyspiesze-

nia tempa wzrostu płac. 

Koniunktura konsumencka 

Głównym czynnikiem wspierającym wzrost 

popytu konsumpcyjnego w gospodarce ame-

rykańskiej pozostają pozytywne tendencje na 

rynku pracy. Dodatkowo, od początku br. 

niska inflacja wspierała wzrost realnych do-

chodów do dyspozycji, które w sierpniu br. 

wzrosły o 3,2% r/r, a więc w tempie zbliżonym 

do średniego wzrostu w poprzednich siedmiu 

miesiącach br. Równocześnie spadek cen to-

warów i usług energetycznych przyczynił się 

do zwiększenia dynamiki realnych wydatków 

konsumpcyjnych gospodarstw domowych, 

które w II kw. br. wzrosły o 3,6% kw/kw SA-

AR wobec wzrostu o 1,8% kw/kw SAAR kwar-

tał wcześniej. W lipcu i sierpniu br. szybki 

wzrost realnych wydatków konsumpcyjnych 

był kontynuowany i wyniósł średnio 3,3% r/r, 

co tym samym wskazuje na utrzymanie solid-

nej dynamiki konsumpcji prywatnej w III kw. 

br. Równocześnie w II kw. br. stopa oszczęd-

ności gospodarstw domowych obniżyła się o 

0,6 pkt. proc. kw/kw do poziomu 4,6% - po-

ziom ten utrzymał się również w sierpniu br. 

Niższa skłonność do oszczędzania znalazła 

również odzwierciedlenie w wyższym tempie 

wzrostu realnej sprzedaży detalicznej na po-

czątku III kw. br. (Tabela 1), co stanowiło w 

głównej mierze wynik wysokiej sprzedaży 

samochodów i części samochodowych. 

Zaufanie konsumentów obniżyło się w reak-

cji na spadki cen akcji na amerykańskich 

giełdach, które zostały wywołane impulsem 

płynącym z chińskiego rynku kapitałowego 

(por. Chiny, s. 51). We wrześniu br. wskaźnik 

zaufania konsumentów według Uniwersytetu 

Michigan obniżył się do poziomu 87,2 pkt., 

aczkolwiek pozostał nadal na stosunkowo 

                                                      
1 Wydajność pracy w biznesowym sektorze poza-

rolniczym wzrosła w II kw. br. o 0,7% r/r i była 

niższa o 1,4 pkt. proc. niż długookresowa średnia 

z lat 2000-2014 (por. Jakie są przyczyny niskiego 

wzrostu wydajności pracy w Stanach Zjednoczo-

nych?, s. 14). 

wysokim poziomie (Wykres 7). Można przy-

puszczać, że korekta cen akcji stanowi ograni-

czony czynnik ryzyka dla wzrostu bogactwa 

gospodarstw domowych i ich przyszłych wy-

datków konsumpcyjnych z uwagi na wysoką 

koncentrację inwestycji giełdowych wśród 

najbogatszych gospodarstw domowych. Do-

datkowo, jak wskazuje FED, frakcja gospo-

darstw domowych zaangażowanych w inwe-

stycje giełdowe obniżała się w ostatnich latach 

(w 2013 r. wynosiła 13,8%). 

Wykres 7. Wskaźniki zaufania konsumentów wg 

Uniwersytetu Michigan (pkt.) 

 
Źródło: Thomson Reuters Datastream. 

Rynek nieruchomości 

Dane z amerykańskiego rynku nieruchomo-

ści cechują się od początku br. stosunkowo 

wysoką zmiennością, nie dostarczając tym 

samym jednoznacznych sygnałów. Z jednej 

strony, utrzymujące się niskie oprocentowanie 

kredytów hipotecznych stanowi główny czyn-

nik wspierający sprzedaż domów, co znajduje 

również odzwierciedlenie w wysokim zaufa-

niu deweloperów. We wrześniu br. wskaźnik 

zaufania firm deweloperskich według Natio-

nal Association of Home Builders/Wells Fargo 

znalazł się na najwyższym poziomie od listo-

pada 2005 r. Z drugiej strony, wstępne dane z 

sierpnia br. wskazują na utrzymujący się od 

dwóch miesięcy spadek liczby rozpoczętych 

budów i słaby wzrost liczby wydanych po-

zwoleń na nowe budowy (Tabela 1). 

Pomimo wzrostu, ceny na rynku nierucho-

mości znajdują się nadal poniżej poziomu 
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sprzed ostatniej recesji. Indeks Case-Shiller 

cen domów jednorodzinnych w 20 głównych 

okręgach metropolitalnych wzrósł w II kw. br. 

o 0,9% kw/kw wobec wzrostu o 2,7% kw/kw w 

ubiegłym kwartale, utrzymując równocześnie 

stabilny wzrost w ujęciu rocznym, który cha-

rakteryzował również początek III kw. (Tabela 

1). Poziom cen domów jednorodzinnych w 

lipcu br. był nadal niższy o około 12,5 pkt. 

proc. w stosunku do okresu przed recesją lat 

2007-2009 (Wykres 8). 

Wykres 8. Sprzedaż i ceny domów (indeks, styczeń 

2007 r. = 100) 

 
Źródło: Thomson Reuters Datastream. 

Inflacja 

Inflacja CPI kształtuje się na niskim pozio-

mie głównie w wyniku spadku cen energii, 

odzwierciedlających utrzymujący się w br. 

obniżony poziom cen ropy naftowej i innych 

surowców. W okresie styczeń-sierpień br. ceny 

energii obniżały roczną inflację CPI średnio o 

1,7 pkt. proc., podczas gdy ceny pozostałych 

składowych koszyka oddziaływały w tym 

okresie w kierunku jej wzrostu (Wykres 9). W 

sierpniu br. roczna dynamika wskaźnika CPI 

ukształtowała się na poziomie 0,2% (Tabela 1, 

Wykres 9). Równocześnie od maja br. inflacja 

bazowa pozostaje stabilna na poziomie 1,8% 

r/r (Tabela 1). 

Nadal obserwowana jest deflacja cen produ-

centów. Komponentem wskaźnika PPI, który 

przyczyniał się od początku br. do spadku cen 

producentów, były przede wszystkim ceny 

towarów energetycznych (Wykres 10). W 

sierpniu br. ceny te spadły o 19,6% r/r, prowa-

dząc do obniżenia rocznej dynamiki wskaźni-

ka PPI do poziomu -0,8% r/r (Tabela 1, Wykres 

10). 

Wykres 9. Inflacja CPI (proc., r/r) i jej komponenty 

(pkt. proc., r/r) 

 
Źródło: BLS. 

Wykres 10. Inflacja PPI (proc., r/r) i jej komponenty 

(pkt. proc., r/r) 

 
Źródło: BLS. 

Podobnie jak w II kw. br. również w ciągu III 

kw. oczekiwania inflacyjne gospodarstw 

domowych były stabilne. Zgodnie z wynika-

mi ankiety Uniwersytetu Michigan oczekiwa-

nia inflacyjne w perspektywie jednego roku 

kształtowały się w okresie czerwiec-wrzesień 

br. w przedziale 2,7-2,9%, podczas gdy ocze-

kiwania w horyzoncie pięciu lat w przedziale 

2,6-2,8%. 
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Polityka pieniężna 

W warunkach osłabienia uwarunkowań 

wzrostu gospodarki światowej w bieżącym 

roku, głównie za sprawą szybszego wyha-

mowania koniunktury w gospodarkach 

wschodzących, w tym przede wszystkim w 

Chinach (por. Chiny, s. 51), opóźnia się po-

czątek procesu normalizacji stóp procento-

wych przez FED. Wskazują na to wypowiedzi 

członków FOMC, które stały się zdecydowanie 

bardziej gołębie niż w połowie br. za sprawą 

potencjalnego wpływu koniunktury w Chi-

nach na gospodarkę światową. Dodatkowo, 

czynniki takie jak m.in. niska inflacja, słabe 

tempo wzrostu płac oraz dotychczasowa skala 

aprecjacji dolara amerykańskiego stanowią 

główne czynniki przemawiające za bardzo 

powolnym procesem normalizacji stóp procen-

towych w Stanach Zjednoczonych. 

Prognozy 

W okresie czerwiec-wrzesień br. prognozy 

rynkowe dotyczące wzrostu gospodarczego w 

Stanach Zjednoczonych w 2015 r. zostały 

podwyższone. W ostatnim okresie główną 

przyczyną  rewizji w górę oczekiwań co do 

wzrostu gospodarczego w br. były lepsze niż 

wcześniej szacowano dane makroekonomiczne 

z II kw. br., w tym przede wszystkim te doty-

czące tempa wzrostu realnego PKB. We wrze-

śniu br. analitycy rynkowi (ankieta Bloom-

berg) oczekiwali wzrostu realnego PKB w 2015 

r. na poziomie 2,5% r/r (Tabela 2) wobec ocze-

kiwań z sierpnia na poziomie 2,3% r/r oraz 

wobec oczekiwań z czerwca na poziomie 2,2% 

r/r. Z kolei prognoza z września br. dotycząca 

wzrostu gospodarczego w 2016 r. kształtowała 

się na poziomie analogicznym do prognozy z 

sierpnia, tj. 2,7% r/r (Tabela 2) i była równocze-

śnie nieznacznie niższa od prognozy z czerw-

ca, tj. 2,8% r/r. 

Jednocześnie w okresie czerwiec-wrzesień br. 

prognozy inflacji na 2015 i 2016 r. nie uległy 

istotnym zmianom. We wrześniu br. analitycy 

rynkowi oczekiwali, że inflacja w 2015 r. wy-

niesie 0,3% r/r (Tabela 2), analogicznie jak mia-

ło to miejsce w sierpniu i czerwcu. Podobnie 

prognoza z września br. w zakresie inflacji na 

2016 r. (2,0% r/r, Tabela 2) kształtowała się na 

zbliżonym poziomie do prognozy z sierpnia i 

czerwca. 

W II poł. br. można oczekiwać kontynuacji 

ożywienia gospodarczego w Stanach Zjedno-

czonych. Wzrost gospodarczy powinna wspie-

rać dobra sytuacja na rynku pracy, wysoka 

dostępność kredytu, a także odnotowane w 

ciągu ostatnich lat wzrosty cen domów (po-

przez efekt majątkowy). Czynniki te przema-

wiają za dobrą kondycją popytu konsumpcyj-

nego w gospodarce amerykańskiej. Głównym 

czynnikiem ryzyka dla wzrostu gospodarcze-

go w Stanach Zjednoczonych w br. pozostaje 

osłabiająca się koniunktura w gospodarkach 

wschodzących. W średnim i dłuższym okresie 

czynnikiem hamującym wzrost gospodarczy w 

Stanach Zjednoczonych pozostaje niskie tempo 

wzrostu wydajności pracy (por. Jakie są przy-

czyny niskiego wzrostu wydajności pracy w 

Stanach Zjednoczonych?, s. 14). 
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Tabela 1. Wybrane wskaźniki makroekonomiczne dla Stanów Zjednoczonych 

Rachunki narodowe 
2013 2014 II 14 III 14 IV 14 I 15 II 15 II 14 III 14 IV 14 I 15 II 15 

(proc., r/r) (proc., kw/kw SAAR lub wkład) (proc., r/r) 

PKB 1,5 2,4 4,6 4,3 2,1 0,6 3,9 2,6 2,9 2,5 2,9 2,7 

   Konsumpcja prywatna 1,7 2,7 2,6 2,3 2,9 1,2 2,4 2,6 3,0 3,2 3,3 3,3 

   Inwestycje 4,2 5,3 0,9 1,2 0,4 0,5 0,8 5,1 6,1 5,5 4,8 4,7 

   Zmiana zapasów - - 1,1 0,0 0,0 0,9 0,0 - - - - - 

   Eksport netto - - -0,2 0,4 -0,9 -1,9 0,2 - - - - - 

   Spożycie zbiorowe -2,9 -0,6 0,2 0,3 -0,3 0,0 0,5 -1,0 0,0 0,4 0,4 0,7 

   Eksport 2,8 3,4 - - - - - 4,3 3,7 2,4 2,6 1,5 

   Import 1,1 3,8 - - - - - 3,9 3,1 5,4 6,5 4,8 

Stabilność makroeko-
nomiczna 

                        

Saldo obrotów bież. 
(% PKB) 

-2,3 -2,2 -2,1 -2,2 -2,3 -2,7 -2,4 - - - - - 

Deficyt SFP (% PKB) -4,7 -4,1 - - - - - - - - - - 

Dług SFP (% PKB) 104,8 104,8 - - - - - - - - - - 

Koniunktura bieżąca 
    

kwi 
15 

maj 
15 

cze 
15 

lip 
15 

sie 
15 

kwi 
15 

maj 
15 

cze 
15 

lip 
15 

sie 
15 

  (proc., m/m lub poziom) (proc., r/r) 

Produkcja przemysłowa 1,9 3,7 -0,2 -0,4 0,0 0,9 -0,4 2,1 1,3 0,8 1,3 0,9 

Wyk. mocy prod. (%) 76,7 78,1 77,9 77,5 77,4 78,0 77,6 - - - - - 

ISM Manufacturing (pkt.) 53,8 55,7 51,5 52,8 53,5 52,7 51,1 - - - - - 

Sprzedaż detaliczna 2,4 2,2 -0,1 0,7 -0,4 0,6 0,3 1,4 2,5 1,6 2,4 1,9 

Zauf. kons. (pkt.) 79,2 84,1 95,9 90,7 96,1 93,1 91,9 - - - - - 

Rynek pracy                         

Stopa bezrobocia (%) 7,4 6,2 5,4 5,5 5,3 5,3 5,1 - - - - - 

Przyrost zatrudnienia 
(tys.) 

2388 3116 187 260 245 245 173 2980 3004 2963 2959 2919 

Wynagrodzenia 2,1 2,3 0,2 0,2 0,0 0,2 0,6 2,3 2,3 2,0 2,2 2,5 

Rynek nieruchomości                         

Building permits 19,1 6,6 9,8 9,6 7,0 -15,5 3,5 6,1 22,9 29,4 8,5 12,5 

Housing starts 18,4 7,8 24,7 -9,9 13,0 -4,1 -3,0 14,5 8,7 30,6 6,0 16,6 

New home sales 16,8 2,3 4,7 1,0 -9,2 12,0 5,7 23,9 12,3 14,2 29,5 21,6 

Existing home sales 9,0 -3,0 -2,3 4,5 3,0 1,8 -4,8 7,2 8,6 9,4 10,1 6,2 

Case-Shiller, C-20 12,0 7,9 0,1 -0,2 -0,2 -0,2 - 4,9 4,9 4,9 5,0 - 

Inflacja, podaż pieniądza 
i kredyt 

                        

CPI 1,5 1,6 0,1 0,4 0,3 0,1 -0,1 -0,2 0,0 0,1 0,2 0,2 

Inflacja bazowa CPI 1,8 1,7 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 

PCE 1,4 1,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

Inflacja bazowa PCE 1,5 1,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 

PPI 1,4 1,6 -0,1 0,4 0,4 0,2 0,0 -1,1 -1,1 -0,7 -0,8 -0,8 

M2 6,7 6,2 0,4 0,3 0,4 0,6 - 6,1 5,8 5,8 5,7 - 

Kredyt konsumencki 6,0 7,0 0,7 0,6 0,8 0,6 - 6,7 6,7 6,9 6,8 - 

Źródło: Obliczenia własne NBP. 
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Tabela 2. Prognozy makroekonomiczne dla Stanów Zjednoczonych 

 
2015 2016 2017 III 15 IV 15 I 16 II 16 

Realny PKB (proc., r/r) 

FOMC (wrz-15)
 

2,1 2,3 2,2 - - - - 

J.P.Morgan (wrz-15)
 

2,5 2,5 - 2,0† 2,5† 2,5† 2,5† 

Bloomberg (wrz-15) 2,5 2,7 2,5 2,4† 2,7† 2,6† 2,7† 

MFW (paź-15) 2,6 2,8 2,0†† - - - - 

CPI (proc., r/r) 

FOMC (wrz-15)
 

0,4‡ 1,7‡ 1,9‡ - - - - 

J.P.Morgan (wrz-15)
 

0,2 1,9 - 0,2 0,6 1,9 1,7 

Bloomberg (wrz-15) 0,3 2,0 2,2 0,3 1,0 2,0 1,8 

MFW (paź-15) 0,1 1,1 2,4†† - - - - 

† Proc., kw/kw SAAR. 

‡ Inflacja PCE. 

†† Dotyczy 2020 r. 
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Jakie są przyczyny niskiego wzrostu wydajności pracy         

w Stanach Zjednoczonych? 
 
Autor: Paweł Skrzypczyński 

 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat tempo wzrostu wydajności pracy w Stanach Zjednoczonych 

uległo wyraźnemu spowolnieniu. Także w obecnej fazie ożywienia ścieżka wzrostu wydajności 

pracy jest wyraźnie niższa niż podczas wcześniejszych faz ekspansji. Z kolei, obserwowany w 

bieżącym cyklu koniunkturalnym wzrost gospodarczy wynika w znacznej części ze wzrostu licz-

by przepracowanych godzin, a nie wydajności. Niniejszy materiał stanowi próbę określenia 

głównych przyczyn niskiego tempa wzrostu wydajności pracy w obecnej fazie ożywienia. Prze-

prowadzona analiza prowadzi do wniosku, że słabe tempo wzrostu łącznej wydajności czynni-

ków wytwórczych w ostatnich latach, jak również skala załamania inwestycji podczas ostatniej 

recesji i związana z tym erozja akumulacji kapitału, rzutują do dzisiaj na wydajność pracy. 

 

Wydajność pracy decyduje o długookresowym tempie wzrostu gospodarczego. Szybki wzrost wy-

dajności może prowadzić do wyższych standardów życia i silniejszego wzrostu gospodarczego, 

podczas gdy niskie tempo wzrostu wydajności może stanowić barierę dla rozwoju gospodarczego. 

Tym samym obserwowane w ostatnich latach obniżające się tempo wzrostu wydajności pracy w 

Stanach Zjednoczonych może hamować przyszły wzrost gospodarczy tego kraju w średnim i dłu-

gim okresie (por. Productivity Brief 2015). 

 

Wykres 1 przedstawia kształtowanie się rocznego tempa wzrostu wydajności pracy i jej długookre-

sowego trendu w okresie I kw. 1948 – II kw. 2015. Lata 1995-2000 stanowiły okres dość dynamiczne-

go wzrostu wydajności, co może być powiązane z boomem sektora technologii teleinformacyjnych 

(IT) w tamtych latach. Z kolei, od recesji 2001 r. do dzisiaj obserwowany jest okres spadku tempa 

wzrostu wydajności pracy, pomijając szybki, niemniej jednak przejściowy, wzrost po okresie recesji 

lat 2007-2009. W 2014 r. wydajność wzrosła jedynie o 0,7%, podczas gdy średnie roczne tempo jej 

wzrostu w latach 1948-2014 było ponad trzy razy wyższe (2,4%). Również I połowa br. wskazuje na 

utrzymywanie się anemicznego tempa wzrostu wydajności. 

 
Wykres 1. Tempo wzrostu wydajności pracy i jej trendu (proc., r/r) 

 

Uwagi: Dane kwartalne; tempo wzrostu trendu wydajności pracy zostało obliczone na podstawie szeregu cza-

sowego poziomu trendu, który został dopasowany do danych wejściowych poziomu wydajności pracy za 

pomocą filtru Hodricka-Prescotta z parametrem wygładzającym λ = 1600. 

Źródło: Obliczenia własne NBP. 
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2 Baza danych jest aktualizowana w cyklu kwartalnym. Szczegóły dotyczące metodologii jej konstrukcji są za-

warte w opracowaniu Fernald J.G., 2014. 

Słabe tempo wzrostu wydajności pracy w obecnej fazie ożywienia, która rozpoczęła się w II kw. 

2009 r. (Wykres 2), rzutuje bezpośrednio na strukturę wzrostu gospodarczego, który w ostatnich 

latach był głównie wynikiem wzrostu zatrudnienia i towarzyszącego temu wzrostu liczby przepra-

cowanych godzin (Wykres 3). Jest to w szczególności mocno zarysowane w przypadku lat 2011-

2014 kiedy średnio aż ¾ wzrostu gospodarczego wynikało ze wzrostu liczby przepracowanych 

godzin. 
 

Wykres 2.  Skumulowane procentowe zmiany wydaj-

ności pracy w obecnej fazie ożywienia na tle pozosta-

łych powojennych faz ożywienia 

 

Uwagi: Oś pozioma została wyskalowana w kwarta-

łach. Czarna ciągła linia oznacza skumulowane pro-

centowe zmiany wydajności pracy od II kw. 2009 r. 

(koniec ostatniej recesji). Szary obszar stanowi histo-

ryczne granice ekstremalnych trajektorii od momentu 

zakończenia recesji. Czarna przerywana linia stanowi 

natomiast historyczną średnią trajektorię od momen-

tu zakończenia recesji. Wykorzystane dane obejmują 

wszystkie powojenne okresy recesji według NBER. 

Tym samym trajektoria średnia oraz ekstremalne 

wynikają z kształtowania się wydajności pracy w 

okresach ożywienia następujących po dziesięciu rece-

sjach. 

Źródło: Obliczenia własne NBP. 

Wykres 3.  Dekompozycja tempa wzrostu PKB (proc., 

r/r) w latach 1995-2014 na wkład wydajności pracy i 

godzin (pkt. proc.) 

 

Uwagi: Dane roczne uzyskane na podstawie agregacji 

danych kwartalnych. 

Źródło: Obliczenia własne NBP. 

 

W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie o czynniki leżące u źródła spadkowej tendencji tempa 

wzrostu wydajności pracy wykorzystano bazę danych autorstwa Johna Fernalda2 z Banku Rezerwy 

Federalnej w San Francisco.  Dostępne w bazie dane kwartalne pokrywają okres II kw. 1947 – II kw. 

2015. 
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3 W opracowaniu pod pojęciem tempa wzrostu danej zmiennej rozumiane jest logarytmiczne tempo wzrostu. W 

przypadku danych kwartalnych zmienna typu 𝑑𝑌𝑡 = 100(𝑙𝑛(𝑌𝑡) − 𝑙𝑛(𝑌𝑡−ℎ)) oznacza kwartalne logarytmiczne 

tempo wzrostu zmiennej 𝑌𝑡 jeżeli ℎ = 1 oraz roczne logarytmiczne tempo wzrostu jeżeli ℎ = 4. W przypadku 

danych rocznych w powyższej formule przyjmowane jest ℎ = 1 i tym samym 𝑑𝑌𝑡 stanowi wówczas roczne loga-

rytmiczne tempo wzrostu 𝑌𝑡. 
4 Wydajność kapitału to miara określająca efektywność wykorzystania w procesie produkcyjnym czynników 

takich jak m.in. maszyny, urządzenia, oprogramowanie czy też zasoby ziemi. Tempo wzrostu tej wydajności jest 

mierzone jako akumulacja kapitału w relacji do tempa wzrostu liczby przepracowanych w procesie produkcyj-

nym godzin. Jakość pracy stanowi miarę określającą skalę umiejętności, wiedzy czy też wykształcenia zasobów 

ludzkich zaangażowanych w procesie produkcyjnym. Wykorzystanie mocy produkcyjnych stanowi natomiast 

miarę opisującą intensywność zaangażowania zasobów kapitału i pracy w procesie produkcyjnym. Z kolei, TFP 

stanowi miarę określającą łączną efektywność wykorzystania kapitału i pracy w procesie produkcyjnym i tym 

samym określa wydajność technologii produkcyjnej. 

Zgodnie z metodyką przyjętą przez Fernalda pod pojęciem tempa wzrostu wydajności pracy (okre-

ślanej również jako „produkt na godzinę”, ang. output per hour) rozumiemy zmienną 𝑑𝐿𝑃𝑡 = 𝑑𝑌𝑡 −

𝑑𝐻𝑡  , gdzie 𝑑𝑌𝑡  oznacza tempo wzrostu PKB, a 𝑑𝐻𝑡  stanowi tempo wzrostu liczby przepracowanych 

godzin3. Dekompozycja kwartalnego, jak i rocznego, tempa wzrostu wydajności pracy, czy też po 

prostu rocznego tempa wzrostu tej kategorii w przypadku danych rocznych, przebiega według 

formuły (por. Fernald J.G., 2014): 

 

𝑑𝐿𝑃𝑡 =∝𝑡 (𝑑𝐾𝑡 − 𝑑𝐻𝑡) + (1 −∝𝑡)𝑑𝐿𝑄𝑡 + 𝑑𝐶𝑈𝑡 + 𝑑𝑇𝐹𝑃𝑡 , 

 

gdzie ∝𝑡 to udział kosztu kapitału, 𝑑𝐾𝑡  oznacza tempo wzrostu kapitału, 𝑑𝐻𝑡  stanowi tempo wzro-

stu liczby przepracowanych godzin, 𝑑𝐿𝑄𝑡  oznacza tempo wzrostu jakości pracy, 𝑑𝐶𝑈𝑡 oznacza 

tempo wzrostu wykorzystania mocy produkcyjnych, natomiast 𝑑𝑇𝐹𝑃𝑡 stanowi tempo wzrostu 

łącznej wydajności czynników wytwórczych. Tym samym tempo wzrostu wydajności pracy sta-

nowi sumę wkładów wynikających ze zmian: wydajności kapitału, jakości pracy, wykorzystania 

mocy produkcyjnych oraz łącznej wydajności czynników wytwórczych (TFP)4. 

 

Wykresy 4-7 obrazują wpływ powyższych czynników na tempo wzrostu wydajności pracy oraz jej 

trendu. Okazuje się, że w latach 2005-2014 wyraźnemu obniżeniu uległ dodatni wkład TFP (Wy-

kres 4), co przyczyniało się do obniżenia tempa wzrostu wydajności pracy. W szczególności w la-

tach 2010-2014 wkład ten wynosił średnio jedynie 0,1 pkt. proc. podczas gdy średnia długookreso-

wa w latach 1948-2014 wynosiła 1,3 pkt. proc. Podobne tendencje można zaobserwować w przy-

padku dekompozycji tempa wzrostu trendu wydajności pracy (Wykresy 6-7). Dodatkowo w obec-

nej fazie cyklu koniunkturalnego obserwowana jest spadkowa tendencja wkładu wydajności kapi-

tału do tempa wzrostu wydajności pracy (Wykresy 4-5). W latach 2010-2014 wkład ten de facto za-

nikł podczas gdy jego średnia długookresowa w latach 1948-2014 wynosiła 0,8 pkt. proc. Analo-

giczny obraz rysuje się również na podstawie dekompozycji tempa wzrostu trendu wydajności 

pracy (Wykresy 6-7). Należy dodać, że ujemny wkład trendu wydajności kapitału w 2014 r. i 

pierwszej połowie br. jest zjawiskiem bezprecedensowym w powojennej historii gospodarczej Sta-

nów Zjednoczonych. 

 

Głównymi czynnikami przyczyniającymi się do obniżania tempa wzrostu wydajności pracy oraz jej 

trendu w obecnej fazie cyklu są słabe tempo wzrostu TFP oraz zanikający wkład wydajności kapi-

tału. O ile pierwszy z tych czynników ma charakter długookresowy i jest najprawdopodobniej wy-

nikiem długofalowego wygasania pozytywnych efektów boomu sektora IT w latach 1995-2000 

(por. Gordon R.J., 2013), o tyle drugi stanowi najprawdopodobniej echo recesji lat 2007-2009. 
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Wykres 4. Tempo wzrostu wydajności pracy (proc., 

r/r) oraz wkłady (pkt. proc., r/r) w latach 2000-2015 

 

Uwagi: Dane kwartalne. 

Źródło: Obliczenia własne NBP. 

Wykres 5. Średnie tempo wzrostu wydajności pracy 

(proc.) oraz wkłady (pkt. proc.) w latach 1980-2014 

 

Uwagi: Obliczenia na podstawie danych kwartalnych. 

Źródło: Obliczenia własne NBP. 

 
Wykres 6. Tempo wzrostu trendu wydajności pracy 

(proc., r/r) oraz wkłady (pkt. proc., r/r) w latach 2000-

2015 

 

Uwagi:  Dane kwartalne; tempo wzrostu trendu wy-

dajności pracy zostało obliczone na podstawie szere-

gu czasowego poziomu trendu, który został dopaso-

wany do danych wejściowych poziomu wydajności 

pracy za pomocą filtru Hodricka-Prescotta z parame-

trem wygładzającym λ = 1600. 

Źródło: Obliczenia własne NBP. 

 

 
Wykres 7. Tempo wzrostu trendu wydajności pracy 

(proc., r/r) oraz wkłady (pkt. proc., r/r) w latach 1948-

2015 

 

Uwagi:  Dane kwartalne; tempo wzrostu trendu wy-

dajności pracy zostało obliczone na podstawie szere-

gu czasowego poziomu trendu, który został dopaso-

wany do danych wejściowych poziomu wydajności 

pracy za pomocą filtru Hodricka-Prescotta z parame-

trem wygładzającym λ = 1600. 

Źródło: Obliczenia własne NBP. 
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Zanikający w ostatnich latach wkład wydajności kapitału do wydajności pracy jest związany z po-

wolną akumulacją kapitału po ostatniej recesji oraz szybszym wzrostem liczby przepracowanych 

godzin w relacji do akumulacji kapitału. Podczas ostatniej recesji udział akumulacji kapitału we 

wzroście gospodarczym znalazł się na historycznie najniższym poziomie w efekcie bardzo głębo-

kiego spadku inwestycji. W obecnej fazie ożywienia średni udział akumulacji kapitału jest nadal 

niski – w latach 2010-2014 wynosił średnio 0,6 pkt. proc. podczas gdy średnia długookresowa w 

latach 1948-2014 była dwa razy wyższa. Główną przyczyną wolniejszej niż podczas poprzednich 

faz ożywienia akumulacji kapitału w bieżącym cyklu jest zdecydowane obniżenie się tempa wzro-

stu liczby maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcji. W konsekwencji powolna 

akumulacja kapitału w bieżącym cyklu, która jest dodatkowo wolniejsza niż tempo wzrostu liczby 

przepracowanych godzin, stanowi główną przyczynę zanikającego w ostatnich latach wkładu wy-

dajności kapitału do wydajności pracy. 

 

Reasumując, spadkowa tendencja tempa wzrostu wydajności pracy w Stanach Zjednoczonych w 

ostatnich latach stanowi wypadkową oddziaływania słabego tempa wzrostu łącznej wydajności 

czynników wytwórczych (TFP) oraz zanikającego pozytywnego wkładu wydajności kapitału, co 

stanowi konsekwencję powolnej akumulacji kapitału po ostatniej recesji, której towarzyszyło 

szczególnie głębokie załamanie inwestycji. W kolejnych latach wzrost wydajności kapitału będzie 

zależeć od szybkości powrotu akumulacji kapitału do poziomu sprzed recesji. W przypadku przy-

spieszenia akumulacji kapitału, negatywne oddziaływanie wydajności kapitału na wydajność pra-

cy będzie stopniowo wygasać. Z drugiej strony określenie przyszłych tendencji wzrostu TFP jest 

dużo bardziej skomplikowane i stawia pod znakiem zapytania przyszłą ścieżkę wzrostu wydajno-

ści pracy. Bez wątpienia wzrost szeroko rozumianej innowacyjności w gospodarce amerykańskiej 

stanowiłby czynnik pro-wzrostowy dla TFP, a tym samym dla wydajności pracy. 
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Strefa euro

 Ożywienie w strefie euro pozostaje sta-

bilne i jest głównie wspierane rosnącym 

popytem wewnętrznym. 

 Poprawa aktywności gospodarczej prowa-

dzi do wzrostu popytu na pracę i spadku 

liczby bezrobotnych. 

 Inflacja pozostaje niska pod wpływem 

spadku cen energii. 

 Nastroje przedsiębiorców w III kw. br. 

były nadal korzystne i wskazują na 

utrzymanie się tempa wzrostu PKB w III 

kw. br. na poziomie z poprzedniego kwar-

tału. 

 Prognozy instytucji międzynarodowych 

sygnalizują kontynuację ożywienia w II 

połowie 2015 r. i nieznaczne przyspiesze-

nie wzrostu PKB w 2016 r. 

Wzrost gospodarczy 

Ożywienie w strefie euro pozostaje stabilne. 

Zgodnie z drugim odczytem danych o PKB, 

wzrost gospodarczy w I i II kw. br. wyniósł 

odpowiednio 0,5% i 0,4% kw/kw (Wykres 11). 

Dynamikę zrewidowano w górę o 0,1 pkt proc. 

W ujęciu rocznym tempo wzrostu gospodar-

czego podniesiono do 1,5%. 

Głównym motorem wzrostu PKB pozostaje 

spożycie indywidualne. Pomimo wolniejszego 

tempa wzrostu spożycia w II kw. br. w sto-

sunku do poprzedniego kwartału, komponent 

ten w dalszym ciągu pozostaje najważniejszym 

czynnikiem wspierającym ożywienie w strefie 

euro. W kierunku wzrostu spożycia indywi-

dualnego oddziałuje stopniowa poprawa na 

rynku pracy oraz łagodnie przyspieszający, 

choć pozostający na niskim poziomie, nomi-

nalny wzrost płac. Na dynamikę spożycia in-

dywidualnego w dalszym ciągu korzystnie 

oddziałuje także niska inflacja, prowadząca do 

wzrostu realnej wartości dochodów do dyspo-

zycji gospodarstw domowych. Optymizm 

konsumentów odzwierciedla wysoki poziom 

wskaźnika nastrojów konsumentów.  

Wykres 11. Dynamika oraz struktura tworzenia PKB  

w strefie euro (proc., kw/kw swda) 

Źródło: Eurostat. 

Tempo ożywienia popytu inwestycyjnego 

pozostaje słabe. Mimo rosnącego popytu ze 

strony gospodarstw domowych, poprawy 

kryteriów kredytowych i spadku oprocento-

wania kredytów, relatywnie wysokiego po-

ziomu wykorzystania mocy wytwórczych oraz 

rosnącej potrzeby odbudowy kapitału produk-

cyjnego w związku z niskimi nakładami w 

okresie pokryzysowym, tempo wzrostu inwe-

stycji pozostaje słabe. W dalszym ciągu na 

niską dynamikę inwestycji oddziałują niski 

poziom zysków, utrzymujący się w niektórych 

sektorach proces delewarowania oraz słabe 

perspektywy wyraźnego ożywienia w sektorze 

budowlanym. 

Dynamika eksportu rośnie, choć jest niższa 

niż przed kryzysem. Relatywnie niski nomi-

nalny efektywny kurs euro wspiera dynamikę 

eksportu strefy euro. Jest ona jednak ograni-

czana czynnikiem cyklicznym, tj. trwającym 

spowolnieniem w gospodarkach wschodzą-

cych. Dane pochodzące z badań ankietowych 

wśród przedsiębiorców w III kw. br. wskazują 

na utrzymywanie się wzrostu napływu no-

wych zamówień eksportowych, zaś źródłem 

rosnącego popytu zewnętrznego dla strefy 

euro są w istotnym stopniu gospodarki rozwi-

nięte. 
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Koniunktura przedsiębiorstw 

Wykres 12. Dynamika produkcji w strefie euro 

(proc., r/r)  

Źródło: Eurostat. 

Po słabszym II kw. br., oczekiwana jest po-

prawa produkcji w przemyśle i budownic-

twie. Aktywność w przemyśle osłabła w II kw. 

br. (Wykres 12), mimo dobrych nastrojów 

przedsiębiorców w przetwórstwie przemy-

słowym. W kierunku spadku produkcji prze-

mysłowej w II kw. br. oddziaływał spadek 

produkcji energii oraz spowolnienie dynamiki 

produkcji w przetwórstwie przemysłowym. 

Dane za lipiec br. wskazują na poprawę ak-

tywności w III kw. br., wspieraną odbiciem w 

sektorze wytwarzania energii. W II kw. br. 

zanotowano spadek produkcji budowlano-

montażowej w ujęciu kw/kw. Stopniowo po-

prawiają się jednak nastroje w tym sektorze, co 

jest pozytywnym sygnałem dla dynamiki pro-

dukcji w III kw. br. Poprawę w sektorze prze-

mysłowym i budownictwie będzie stopniowo 

wspierać wzrost nakładów inwestycyjnych 

przedsiębiorstw. 

Nastroje przedsiębiorców pozostają dobre 

zarówno w usługach, jak i przetwórstwie 

przemysłowym. Pomimo nieznacznego spad-

ku we wrześniu br. (flash), indeks PMI Com-

posite (Wykres 13) pozostaje na wysokim po-

ziomie i sygnalizuje, że tempo wzrostu PKB w 

III kw. br. było zbliżone do odczytu z II kw. br. 

Korzystny jest również odczyt wskaźnika ESI, 

który w sierpniu br. zanotował najwyższy 

poziom od połowy 2011 r. pod wpływem po-

prawy subkomponentów informujących o 

koniunkturze w usługach, budownictwie oraz 

handlu detalicznym.  

Wykres 13. Indeks PMI Composite dla głównych 

gospodarek strefy euro (pkt.) 

Źródło: Markit Economics. 

Od lipca br. rośnie wartość kredytów dla 

przedsiębiorstw, któremu sprzyja spadek ich 

oprocentowania. W świetle wyników Bank 

Lending Survey czynnikiem oddziałującym w 

kierunku wzrostu popytu na kredyt ze strony 

przedsiębiorstw jest wzrost popytu na kredyt 

finansujący nakłady inwestycyjne. Towarzyszy 

temu łagodzenie kryteriów kredytowych przez 

banki oraz spadek oprocentowania kredytów 

(Wykres 14). Mimo wzrostu, dynamika kredy-

tu pozostaje jednak bardzo niska, co wskazuje, 

że przedsiębiorstwa w części krajów kontynu-

ują proces delewarowania. 

Wykres 14 Oprocentowanie nowo udzielanych 

kredytów w strefie euro (proc.) 

Źródło: EBC. 
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Rynek pracy 

Ożywienie w strefie euro prowadzi do wzro-

stu popytu na pracę i spadku liczby bezro-

botnych. Od połowy 2013 r. utrzymuje się 

wzrost liczby pracujących (Wykres 15) (od II 

kw. 2013 r. do II kw. br. zwiększyła się ona 

łącznie o 1,5%). Towarzyszy temu spadek licz-

by bezrobotnych (Wykres 16). Utrzymuje się 

poprawa sytuacji na hiszpańskim i niemieckim 

rynku pracy, ostatnie dane wskazują również 

na korzystne tendencje we Włoszech, podczas 

gdy we Francji, po przejściowej poprawie, 

liczba bezrobotnych ponownie rośnie. Stopa 

bezrobocia w pierwszych dwóch miesiącach III 

kw. br. obniżyła się do 11,0% i jest najniższa od 

IV kw. 2012 r. 

Ostatnie dane wskazują, że w 2014 r. wyha-

mował proces wydłużania czasu pracy i po-

pyt na pracę przekłada się na wzrost zatrud-

nienia. Liczba przepracowanych godzin na 

zatrudnionego pozostaje stabilna od IV kw. 

2014 r. w ujęciu r/r. Rosnący popyt na pracę 

prowadzi do wzrostu liczby osób pracujących, 

a nowe miejsca pracy powstają głównie w 

sektorze usług. Niska, choć dodatnia dynami-

ka zatrudnienia występuje w przemyśle, gdzie 

nadal rośnie przeciętna liczba przepracowa-

nych godzin. Liczba pracujących rośnie rów-

nież w budownictwie, po okresie silnych do-

stosowań zatrudnienia. 

Wykres 15. Dekompozycja zmiany liczby pracują-

cych wg krajów członkowskich strefy euro (tys. 

osób, r/r). 

 
Źródło: Eurostat. 

 

Wykres 16. Zmiana liczby bezrobotnych w głów-

nych gospodarkach strefy euro (proc., 3m/3m) 

Źródło: Eurostat. 

Dynamika płac nominalnych w strefie euro 

pozostaje niska, choć dane za I i II kw. br. 

wskazują na nieznaczne jej przyspieszenie. 

Utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia 

ogranicza tempo wzrostu płac. Najszybciej 

rosną one w Niemczech, gdzie bezrobocie jest 

historycznie niskie, a dodatkowo w kierunku 

wzrostu płac oddziałuje wprowadzona w bie-

żącym roku płaca minimalna. Wraz z szybką 

poprawą na rynku pracy, przyspiesza dyna-

mika płac w Hiszpanii. Płace rosną wolniej w 

krajach, gdzie tendencje na rynku pracy pozo-

stają niekorzystne: we Francji oraz we Wło-

szech.  

Koniunktura konsumencka 

Wzrost realnych dochodów do dyspozycji 

sprzyja rosnącemu spożyciu indywidualne-

mu. Rosnący popyt konsumpcyjny jest od-

zwierciedlony w utrzymującej się dodatniej 

dynamice sprzedaży detalicznej oraz wzroście 

liczby nowo zarejestrowanych samochodów 

osobowych (Wykres 17). Wskaźnik zaufania 

konsumentów, choć w ostatnim okresie pogor-

szył się pod wpływem spadku optymizmu co 

do przyszłej sytuacji gospodarczej, utrzymuje 

się na poziomie powyżej średniej wieloletniej. 

Korzystnym sygnałem dla perspektyw spoży-

cia indywidualnego jest również wzrost kom-

ponentu informującego o ocenie własnej sytu-

acji finansowej gospodarstw domowych. 
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Wykres 17. Dynamika sprzedaży detalicznej (proc., 

3m/3m, annualizowana), rejestracji nowych samo-

chodów osobowych (proc., 3m/3m) oraz nastroje 

konsumentów (pkt.) 

Źródło: Eurostat, EBC. 

Na wzrost konsumpcji indywidualnej ko-

rzystnie oddziałuje również wzrost wolume-

nu kredytów dla gospodarstw domowych. 

Łagodzenie kryteriów kredytowych (Wykres 

18) przez banki i spadek oprocentowania kre-

dytów oddziałują w kierunku wzrostu dyna-

miki kredytów konsumpcyjnych, która (w 

ujęciu 3m/3m) osiągnęła najwyższy poziom od 

2006 r. Banki planują dalsze łagodzenie kryte-

riów kredytowych w tym segmencie oraz 

oczekują wzrostu popytu na kredyt konsump-

cyjny w III kw. br. 

Wykres 18. Kryteria udzielania kredytów* dla 

gospodarstw domowych w strefie euro według 

Bank Lending Survey (pkt. proc.)* oraz dynamika 

kredytów (r/r). 

 
* Odsetek netto banków zacieśniających i łagodzących 

politykę kredytową. Wartości dodatnie (ujemne) oznaczają 

zacieśnienie (poluzowanie) kryteriów kredytowych. 

Źródło: EBC. 

 

Polityka pieniężna 

Od marca br. EBC prowadzi program rozsze-

rzonego skupu aktywów w wysokości 60 mld 

euro miesięcznie. Po wrześniowym posiedze-

niu Rady Prezesów Mario Draghi ponownie 

zadeklarował, że program będzie kontynuo-

wany po wrześniu 2016 r., jeśli zaplanowany 

cel, czyli powrót inflacji w strefie euro na 

ścieżkę zgodną z średniookresowym celem 

EBC, nie zostanie osiągnięty. Najważniejszym 

efektem programu skupu aktywów jest osła-

bienie kursu euro, jednakże po spadku do 

kwietnia br. o 9,5% (w stosunku do kursu z 

grudnia ub.r.), kurs euro umacnia się i we 

wrześniu br. był on już jedynie o 3% słabszy 

niż w grudniu br. (Wykres 19). Na aprecjację 

kursu euro w ostatnim okresie oddziałuje de-

cyzja FED, opóźniająca oczekiwany wzrost 

stopy procentowej. Istotnym czynnikiem jest 

również wzrost obaw o skalę spowolnienia w 

gospodarkach wschodzących.  

Rozszerzony skup aktywów korzystnie od-

działuje na kształtowanie się oprocentowania 

kredytów. Program EBC, obejmujący skup 

obligacji rządowych, oddziałuje w kierunku 

spadku ich rentowności.  

Wykres 19. Zmiana nominalnego efektywnego kur-

su walutowego w stosunku do grudnia 2014 r. 

Źródło: EBC. 

Inflacja 

Ponowny spadek cen energii oddziałuje w 

kierunku spadku dynamiki cen w strefie 

euro. Wskaźnik cen konsumpcyjnych HICP 

obniżył się we wrześniu br. do -0,1% (flash, 
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Wykres 20), pod wpływem spadku cen energii. 

Inflacja bazowa utrzymuje się od lipca na po-

ziomie 0,7%. Osłabienie tendencji inflacyjnych, 

związane zarówno ze spadkiem cen energii, 

jak i aprecjacją euro, potwierdza także spadek 

wskaźnika PPI (Wykres 21).Również przedsię-

biorcy w ankietach PMI potwierdzają spadek 

kosztów i ponowny spadek cen dóbr wytwa-

rzanych w przetwórstwie przemysłowym.  

Wykres 20. Inflacja HICP (proc., r/r) i jej komponen-

ty (pkt. proc., r/r) 

Źródło: Eurostat. 

Wykres 21. Wskaźnik PPI w strefie euro (proc.) 

Źródło: Eurostat. 

Prognozy 

W najbliższych latach ożywienie w strefie 

euro będzie postępować w relatywnie stabil-

nym tempie, zbliżonym do notowanego w I 

poł. br., czemu będzie towarzyszyć stopnio-

wy wzrost inflacji. W stosunku do czerwca br. 

prognozy PKB pozostały na zbliżonym po-

ziomie, a mediana oczekiwań rynkowych sy-

gnalizuje, że wzrost PKB wyniesie 1,5% i 1,7% 

odpowiednio w 2015 r. i 2016 r. (Tabela 3). 

Ożywienie w strefie euro w dalszym ciągu 

powinien wspierać rosnący popyt wewnętrz-

ny. Korzystnymi czynnikami pozostają rela-

tywnie wysoka dynamika realnych dochodów 

do dyspozycji gospodarstw domowych pod 

wpływem niskiej inflacji, poprawa sytuacji na 

rynku pracy, poprawa nastrojów konsumen-

tów oraz łagodzenie warunków dostępu go-

spodarstw domowych do kredytu bankowego. 

Wraz ze wzrostem popytu konsumpcyjnego 

oczekuje się przyspieszenia tempa wzrostu 

nakładów inwestycyjnych pod wpływem ni-

skich kosztów finansowania, poprawy ko-

niunktury i potrzeby modernizacji majątku 

produkcyjnego po wielu latach obniżonego 

poziomu nakładów inwestycyjnych. Istotny 

wpływ na wzrost dynamiki PKB ma również 

wyhamowanie zacieśnienia fiskalnego w stre-

fie euro. Czynnikami ryzyka, które mogą ko-

rzystnie oddziaływać na wzrost gospodarczy 

w strefie euro jest ewentualny silniejszy od 

oczekiwań wpływ Europejskiego Funduszu 

Inwestycji Strategicznych na dynamikę inwe-

stycji w strefie euro oraz spadek cen ropy naf-

towej. W kierunku wolniejszego wzrostu PKB 

wpływać może spowolnienie w gospodarkach 

wschodzących, oddziałujące negatywnie na 

dynamikę popytu zewnętrznego oraz kształ-

towanie się kursu euro . 

Spadek cen ropy naftowej przyczynił się do 

obniżenia prognoz inflacji. EBC oczekuje, że 

inflacja HICP wzrośnie w horyzoncie progno-

zy z 0,1% do 1,7%. Wzrost inflacji w kolejnych 

latach będzie efektem opóźnionych skutków 

wcześniejszej deprecjacji kursu euro, wyha-

mowania spadku cen ropy naftowej oraz ocze-

kiwanego ożywienia w strefie euro. Czynni-

kami ryzyka dla kształtowania się inflacji są 

skala ożywienia, kształtowanie się kursu euro 

oraz cen energii. 
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Tabela 3. Wybrane wskaźniki makroekonomiczne dla strefy euro 

Rachunki narodowe 2013 2014 
II 14 III 14 IV 14 I 15 II 15 II 14 III 14 IV 14 I 15 II 15 

(proc., kw/kw lub poziom) (proc., r/r) 

PKB -0,3 0,9 0,1 0,3 0,4 0,5 0,4 0,7 0,8 0,9 1,2 1,5 

    Konsumpcja prywatna -0,7 0,9 0,2 0,5 0,6 0,5 0,4 0,7 1,0 1,4 1,7 1,9 

    Inwestycje -2,6 1,2 -0,5 0,3 0,6 1,4 -0,5 1,2 0,7 0,8 1,8 1,9 

    Eksport 2,0 3,9 1,2 1,5 0,9 1,0 1,6 3,3 4,3 4,3 4,8 5,2 

    Import 1,3 4,2 1,2 1,7 0,9 1,5 1,0 3,8 4,0 4,8 5,5 5,2 

Rynek pracy                         

Zatrudnienie -0,7 0,6 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9 

Wynagrodzenia 1,6 1,4 0,0 0,4 0,4 0,5 0,1 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 

Stabilność makroekonomiczna                     

Saldo obr. bież. (% PKB) 2,4 1,2 1,8 2,0 2,1 2,4 - - - - - - 

MPI netto (% PKB) -14,8 -13,8 -12,7 -12,4 -13,8 -12,7 - - - - - - 

Deficyt SFP (% PKB) -2,9 -2,4 -2,5 -2,2 -2,5 -2,3 - - - - - - 

Dług SFP (% PKB) 91,1 92,0 92,9 92,3 92,2 93,1 - - - - - - 

Koniunktura bieżąca     

maj 
15 

cze 
15 

lip 
15 

sie 
15 

wrz 
15 

maj 
15 

cze 
15 

lip 
15 

sie 
15 

wrz 
15 

(proc., m/m lub poziom) (proc., r/r) 

Produkcja przemysłowa -0,7 0,8 -0,2 -0,3 0,6 - - 1,7 1,5 1,9 - - 

Produkcja budowlana -2,4 1,6 0,2 -1,2 1,0 - - 0,2 -1,3 1,8 - - 

Sprzedaż detaliczna -0,8 1,3 0,2 -0,2 0,4 - - 2,6 1,7 2,7 - - 

Zauf. kons. (pkt) -18,7 -10,0 -5,6 -5,6 -7,1 -6,9 -7,1 - - - - - 

Stopa bezrobocia (%) 12,0 11,6 11,1 11,1 10,9 - - - - - - - 

Ceny i inflacja                         

HICP 1,4 0,4 - - - - - 0,3 0,2 0,2 0,1 - 

   Inflacja bazowa 1,3 0,9 - - - - - 0,9 0,8 0,9 0,9 - 

   Ceny żywności 2,4 -0,1 - - - - - 0,9 0,8 0,5 1,0 - 

PPI -0,4 -1,3 0,0 0,0 -0,1 - - -2,0 -2,1 -2,0 - - 

M3 2,3 1,9 - - - - - 5,0 4,9 5,3 4,8 - 

Kredyty dla sekt.pryw.* -1,1 -1,5 - - - - - 0,3 0,2 0,7 0,8 - 

* Wartości kredytów skorygowane o sprzedaż i sekurytyzację aktywów. 

Źródło: Obliczenia własne NBP. 

Tabela 4. Prognozy makroekonomiczne dla strefy euro 

 

2015 2016 2017 III 15 IV 15 I 16 II 16 

Realny PKB (proc., r/r) 

EBC (wrz-15)
 

1,4 1,7 1,8 - - - - 

OECD (wrz-15)
 

1,6 1,9 - - - - - 

MFW (paź-15) 1,5 1,6 1,7 - 1,5 - - 

Bloomberg* (wrz-15) 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

HICP (proc., r/r) 

EBC (wrz-15)
 

0,1 1,1 1,7 - - - - 

MFW (paź-15)
 

0,2 1,0 1,3 - - - - 

Bloomberg* (wrz-15) 0,1 1,2 1,6 0,1 0,4 1,0 0,8 

* Mediana prognoz analityków rynkowych zebranych przez agencję Bloomberg. 
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Niemcy

 Ożywienie w niemieckiej gospodarce 

umacnia się. 

 W III kw. br. napłynęły sygnały stabilizacji i 

poprawy koniunktury w budownictwie i 

przemyśle, podlegających silnym wahaniom 

w I poł. br. 

 Utrzymuje się silny popyt na pracę, a dyna-

mikę wynagrodzeń zwiększyło wprowa-

dzenie godzinowej płacy minimalnej. 

 Wobec ponownego spadku cen energii, 

inflacja konsumencka r/r oscyluje wokół ze-

ra, przy stabilnej inflacji bazowej. 

 Niemiecka gospodarka pozostaje stosun-

kowo odporna na spowolnienie w gospo-

darkach wschodzących, a rekordowo silne 

napływy migracyjne stanowią dodatni im-

puls dla popytu krajowego. 

 Prognozowany wzrost PKB w 2015 r. jest 

zbliżony do zeszłorocznego, a w 2016 r. 

oczekiwane jest dalsze jego przyspieszenie. 

Wzrost gospodarczy 

W gospodarce niemieckiej postępuje stop-

niowe ożywienie aktywności gospodarczej. 

W II kw. br. odnotowano nieznaczne przyspie-

szenie tempa wzrostu PKB w stosunku do I 

kw. br. (Wykres 22). 

Spożycie gospodarstw domowych pozostaje 

najważniejszym motorem ożywienia gospo-

darczego w Niemczech. Spadek dochodów do 

dyspozycji w II kw. br. oraz obniżenie dyna-

miki konsumpcji prywatnej w II kw. br. przy-

pisać należy czynnikom przejściowym. W 

szczególności, na spadek realnej wartości do-

chodów w II kw. br. wpłynął najszybszy od 

dwóch i pół roku wzrost kw/kw deflatora kon-

sumpcji, obrazujący odbicie cen energii po 

silnych spadkach na przełomie 2014 i 2015 r. 

oraz znaczące obniżenie się charakteryzujące-

go się dużą zmiennością komponentu „nad-

wyżka operacyjna brutto i dochód mieszany”. 

Także stopa oszczędności gospodarstw do-

mowych w II kw. br. zanotowała wzrost do 

wysokiego na tle ostatnich lat poziomu. 

Wykres 22. Dynamika oraz struktura tworzenia PKB  

w Niemczech (proc., kw/kw swda) 

 
Źródło: Eurostat. 

 

Uwarunkowania konsumpcji indywidualnej 

w Niemczech pozostają korzystne. Wzrost 

wynagrodzeń z pracy przyspieszył w II kw. br. 

w ujęciu nominalnym (zarówno ogółem, jak i 

na zatrudnionego), co pozwoliło utrzymać ich 

wysoką dynamikę realną, obserwowaną w 

poprzednich dwóch kwartałach. Także odczy-

ty wskaźników rynku pracy, inflacji i koniunk-

tury konsumenckiej wskazują na kontynuację 

wzrostu spożycia indywidualnego w II poł. br. 

Sprzyjać będą mu także transfery socjalne na 

rzecz imigrantów i uchodźców, którzy napły-

nęli do Niemiec latem. 

Tempo wzrostu PKB w II kw. br. obniżył 

spadek inwestycji budowlanych, w szczegól-

ności inwestycji sektora publicznego. W II 

poł. br. koniunktura w budownictwie powinna 

się jednak poprawić, m.in. w związku z dodat-

kowymi inwestycjami publicznymi koniecz-

nymi do zakwaterowania imigrantów. Także 

obniżenie się dynamiki inwestycji w maszyny i 

urządzenia w II kw. br. należy uznać za przej-

ściowe, biorąc pod uwagę wysoki poziom 

produkcji dóbr inwestycyjnych, korzystne 

nastroje przedsiębiorców i odbudowę popytu 

na niemieckie towary i usługi ze strony krajów 
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strefy euro. Silny popyt na niemieckie towary 

przyczynił się także do spadku zapasów do 

rekordowo niskiego poziomu, co wyraźnie 

obniżyło dynamikę PKB w II kw. br. Jednocze-

śnie w świetle ankiet KE, w II poł. br. spo-

dziewać się można stopniowej odbudowy 

zapasów. 

W II kw. br. handel zagraniczny przyczynił 

się do szybszego wzrostu aktywności gospo-

darczej. W odróżnieniu od poprzednich 

dwóch kwartałów, eksport netto miał silnie 

dodatni wkład do wzrostu PKB. Odbicie popy-

tu na niemieckie towary zaobserwowano ze 

strony krajów rozwijających się z Bliskiego 

Wschodu, Azji i Ameryki Południowej, do 

czego przyczyniło się wcześniejsze osłabienie 

kursu euro. Realna dynamika importu w II kw. 

br. była wyraźnie niższa niż na przełomie 2014 

i 2015 r., m.in. wobec wzrostu cen ropy nafto-

wej. 

Koniunktura przedsiębiorstw 

Wskaźniki nastrojów gospodarczych w 

Niemczech wzrosły w ostatnich miesiącach 

do poziomów z okresu silnej ekspansji w 

2011 r. Szczególnie wysokie są oceny bieżącej 

sytuacji i oczekiwania w sektorze usług i han-

dlu detalicznym, choć ich wzrost odnotowano 

także w przemyśle i budownictwie, gdzie ko-

niunktura podlegała silnym wahaniom w I 

poł. br. Mimo że w ostatnich miesiącach anali-

tycy ankietowani przez Centrum ZEW wyra-

żali bardziej pesymistyczne opinie co do wzro-

stu gospodarczego w najbliższej przyszłości 

(głównie pod wpływem sygnałów osłabienia 

koniunktury na rynkach wschodzących), to 

przedsiębiorcy zwiększyli nieco swoje oczeki-

wania, uznając równocześnie bieżącą sytuację 

gospodarczą za wyjątkowo korzystną (Wykres 

23). 

Bieżące odczyty koniunktury nie dają jedno-

znacznej odpowiedzi co do wpływu spowol-

nienia gospodarczego w Chinach na eksport 

Niemiec. Z jednej strony, roczna dynamika 

eksportu do krajów Azji rozwijającej się obni-

żała się od końca 2014 r., a w ostatnich miesią-

cach obserwuje się raczej jej stabilizację w oko-

licy zera, niż pogłębienie jej spadku. Także 

ryzyko „twardego lądowania" chińskiej go-

spodarki w krótkim okresie zmniejszyło się 

wobec stabilizacji na rynku nieruchomości w 

ostatnich miesiącach. Równocześnie jednak 

badania ankietowe wskazują na prawdopo-

dobne dalsze osłabienie popytu ze strony kra-

jów rozwijających się w II poł. br. 

Wykres 23. Wskaźniki nastrojów gospodarczych przed-

siębiorców (Ifo) i analityków (ZEW) w Niemczech (pkt.) 

 
Źródło: Instytut Ifo, Centrum ZEW. 

 

W ostatnich miesiącach postępuje stabilizacja 

i powolna poprawa koniunktury w przemy-

śle. W szczególności, badania ankietowe 

wskazują na wzrost zamówień, produkcji i 

popytu na pracę w III kw. br. Jakkolwiek sytu-

acja poszczególnych branży eksportowych 

pozostaje zróżnicowana, to umacnianie się 

ożywienia w strefie euro powinno przeważyć 

skutki spowolnienia w gospodarkach wscho-

dzących w perspektywie II poł. 2015- 2016 r. 

Wyniki badań ankietowych dot. wykorzysta-

nia mocy produkcyjnych oraz planów inwe-

stycyjnych przedsiębiorstw sugerują stopnio-

wą rozbudowę mocy produkcyjnych w II poł. 

2015 r. i zwłaszcza w 2016 r. 

Do pogorszenia się koniunktury w budow-

nictwie w II kw. br. przyczyniły się głównie 

czynniki przejściowe. Był to przede wszyst-

kim spadek publicznych nakładów budowla-

nych oraz efekt pay-back po silnym wzroście 

produkcji w I kw. br. (wspieranym wyjątkowo 

łagodną zimą). Wyniki ankiet KE wskazują na 

dalszy wzrost popytu w sektorze budowlanym 

oraz wyższą skłonność do zwiększania za-

trudnienia w kolejnych miesiącach III kw. br. 

Pozytywnych impulsów dla produkcji budow-

lanej można oczekiwać także ze strony gospo-
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darstw domowych. Udział gospodarstw do-

mowych deklarujących chęć remontu lub 

usprawnienia mieszkania w ciągu najbliższych 

12 miesięcy był w III kw. br. rekordowo wyso-

ki. 

Rynek pracy 

Popyt na pracę w Niemczech pozostaje silny, 

a wzrost zatrudnienia jest zgodny z oczeki-

waniami. Rosnącą i wysoką skłonność do 

zwiększania zatrudnienia w III kw. br. obrazu-

ją m.in. wskaźniki BA-X i rosnąca liczba waka-

tów. Stopa bezrobocia pozostawała stabilna, 

przy wciąż szybciej rosnącej liczbie wakatów 

niż poszukujących pracy. W II kw. br. 

do wzrostu zatrudnienia przyczynił się głów-

nie przemysł, co pozwoliło zrekompensować 

spadki zatrudnienia w budownictwie i powią-

zanych z nim branżach (działalności związanej 

z wynajmem oraz usługach finansowych).  

Wprowadzenia godzinowej płacy minimalnej 

od 1 stycznia br. podwyższyło dynamikę 

wynagrodzeń nominalnych. W I poł. br. zaob-

serwowano wyraźne umocnienie dynamiki 

płac na stanowiskach niskopłatnych i w lan-

dach wschodnich (Wykres 24). Przyspieszył 

także proces konwersji preferencyjnie oskład-

kowanych i nieopodatkowanych umów o pra-

cę w niepełnym wymiarze z limitem dochodu 

miesięcznego (Minijobs) na bardziej stabilne 

rodzaje umów. 

Wykres 24. Wzrost godzinowych płac nominalnych 

w Niemczech wg miejsca i grup pracowników (proc., r/r) 

 
Źródło: Statistisches Bundesamt Deutschland. 

 

 

Koniunktura konsumencka 

Po spowolnieniu w II kw. br., tempa nabiera 

konsumpcja gospodarstw domowych. 

Wstępne dane wskazują, że w okresie lipiec-

sierpień br. sprzedaż detaliczna wzrastała w 

tempie nieznacznie niższym niż w okresie 

boomu konsumpcyjnego na przełomie 2014 i 

2015 r. Do najwyższego od lat poziomu wzro-

sły także wskaźniki nastrojów przedsiębior-

ców z sektora detalicznego. 

Zaobserwowane w III kw. br. nieznacznie 

pogorszenie się nastrojów gospodarstw do-

mowych należy uznać za przejściowe. Spadek 

wskaźnika nastrojów konsumenckich CCI 

wynikał ze zwiększonej niepewności co do 

ogólnej sytuacji gospodarczej w ciągu najbliż-

szych 12 miesięcy i obaw przed wzrostem 

bezrobocia. Z dużym prawdopodobieństwem 

wynikał on z pogorszenia się perspektyw go-

spodarki światowej oraz masowym napływem 

imigrantów. 

Inflacja 

Dynamika cen konsumenckich r/r w Niem-

czech w ostatnim okresie pozostawała bliska 

zeru (Wykres 25). Pod wpływem ponownego 

spadku cen ropy naftowej w III kw. br., obni-

żyły się głównie ceny transportu oraz kosztów 

utrzymania mieszkań. W czerwcu i lipcu br. 

wyraźnie spadły także ceny żywności nieprze-

tworzonej. 

Przyspieszenie wzrostu płac, jak również 

deprecjacja euro przyczyniają się do stabil-

nego wzrostu inflacji bazowej i deflatora 

PKB. Ten ostatni odnotował silny wzrost w I 

poł. br., natomiast w ostatnich miesiącach mia-

ło miejsce odbicie dynamiki inflacji bazowej (tj. 

po wyłączeniu żywności nieprzetworzonej i 

energii).  
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Wykres 25. Inflacja HICP w Niemczech (proc., r/r) i jej 

komponenty (pkt. proc., r/r) 

 
Źródło: Eurostat. 

 

Prognozy 

W II poł. br. należy oczekiwać nieznacznie 

wyższej dynamiki PKB niż w I poł. br. W 

rezultacie łączny wzrost PKB w 2015 r. powi-

nien być zbliżony do ubiegłorocznego. W sto-

sunku do czerwca br., nowe czynniki ryzyka 

dotyczą przede wszystkim bardzo silnego 

napływu imigrantów i uchodźców oraz ewen-

tualnego silniejszego spowolnienia gospodar-

czego w Chinach. Materializują się natomiast 

założone czynniki wspierające ożywienie, tj. 

przyspieszenie wzrostu płac oraz kontynuacja 

ożywienia w strefie euro. Dodatkowo, od 2016 

r. oczekiwane jest zwiększenie inwestycji in-

frastrukturalnych, zapowiedziane w I poł. br. 

Rekordowo szybki napływ imigrantów i azy-

lantów powinien stanowić w 2015 r. i 2016 r. 

przede wszystkim bodziec dla zwiększonej 

konsumpcji prywatnej oraz spożycia zbioro-

wego. Główną część nowych wydatków sta-

nowić będą transfery w naturze (zakwatero-

wanie i wyżywienie zbiorowe, opieka me-

dyczna i kształcenie) oraz „kieszonkowe” dla 

osób ubiegających się o azyl. Zapowiedziane 

zostało także zwiększenie zatrudnienia w poli-

cji i służbach imigracyjnych. Dodatkowo, re-

kordowe napływy imigracyjne stanowią szan-

sę na przyspieszenie inwestycji budowlanych 

sektora publicznego, w tym mieszkaniowych5. 

                                                      
5 We wrześniu br. rząd federalny zapowiedział 

m.in. stworzenie dodatkowych 150 tys. miejsc 

tymczasowego zakwaterowania. 

Opierając się na wstępnych szacunkach, mó-

wiących o napływie ok. 800 tys. osób ubiegają-

cych się o azyl6 w 2015 r. i zbliżonej ich liczbie 

w 2016 r., wpływ tych napływów na wzrost 

PKB można szacować na ok. 0,2 pp. w br. i 0,4 

pp. w 2016 r.  

Długookresowe konsekwencje zwiększonych 

napływów migracyjnych będą zależeć przede 

wszystkim od skuteczności działań na rzecz 

integracji imigrantów i włączenia ich do ryn-

ku pracy. Będzie to wymagać wyraźnego 

wzrostu nakładów na aktywne polityki rynku 

pracy. W przypadku ich powodzenia, praw-

dopodobne wydaje się odwrócenie prognozo-

wanego spadku siły roboczej, a przez to 

zwiększenie tempa wzrostu potencjalnego i 

dalszy wzrost zatrudnienia (gł. na niskopłat-

nych stanowiskach) przy zmniejszonej presji 

płacowej.  

Ryzyko obniżenia się wzrostu PKB w Niem-

czech w związku z obserwowanym spowol-

nieniem gospodarczym w Chinach pozostaje 

umiarkowane. Szacunki Bundesbanku wska-

zują, że dopiero bardzo silne obniżenie się 

popytu krajowego w Chinach (PKB po dwóch 

latach niższy o 4,1% względem ścieżki bazo-

wej) przełożyłoby się na obniżenie wzrostu 

PKB w Niemczech o ok. 0,3 pp. względem 

scenariusza bazowego w pierwszym roku po 

wystąpieniu takiego szoku7.  

Od maja br. ośrodki zewnętrzne istotnie 

zmieniły swoje prognozy wzrostu PKB. W 

szczególności, Bundesbank zrewidował swoją 

prognozę wzrostu PKB wyraźnie w górę (z 

0,8% w 2015 r. i 1,5% w 2016 r., przewidywa-

nych w grudniu ub.r.), do czego przyczynił się 

silniejszy niż zakładano spadek cen ropy naf-

                                                      
6 Biorąc pod uwagę kraje pochodzenia osób ubie-

gających się o azyl w okresie styczeń-sierpień 2015 

r., można spodziewać się, że status uchodźcy lub 

pozwolenie na pozostanie na terytorium Niemiec 

otrzyma mniej niż połowa wnioskujących. 
7 Wpływ ten może być wyższy w przypadku sil-

nego wzrostu niepewności na rynkach świato-

wych lub niższy, gdyby „twarde lądowanie" Chin 

przyczyniło się do dalszego spadku cen surow-

ców. 
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towej oraz deprecjacja euro. W ocenie Bundes-

banku, proces domykania się luki popytowej 

zakończył się w połowie ub.r., a w kolejnych 

latach spodziewać należy się kontynuacji 

wzrostu PKB w szybszym tempie niż wzrost 

produktu potencjalnego, wynoszący ok. 1,2%. 

Głównym czynnikiem ożywienia ma pozostać 

popyt krajowy, wspierany przez:  

 korzystną sytuację na rynku pracy, w tym 

dalszy wzrost zatrudnienia i kontynuację 

wysokiej dynamiki płac, 

 umocnienie dynamiki inwestycji przedsię-

biorstw wobec rosnącego wykorzystania 

mocy produkcyjnych, 

 utrzymujący się wysoki popyt mieszka-

niowy wobec wzrostu liczby ludności i ni-

skich kosztach finansowania kredytów hi-

potecznych, 

 dalszy szybki wzrost wydatków publicz-

nych (w tym wzrost inwestycji infrastruk-

turalnych od 2016 r., zapowiedziany w 

wieloletnim planie budżetowym). 

Mimo zakładanej odbudowy popytu ze strony 

pozostałych krajów strefy euro, silny popyt 

krajowy oraz deprecjacja euro przyczyni się w 

opinii Bundesbanku do szybszego wzrostu 

importu niż eksportu, a w konsekwencji nega-

tywnego wkładu salda handlu zagranicznego 

do PKB. Także wrześniowa aktualizacja pro-

gnozy OECD zakłada wzrost PKB w 2015 r. w 

podobnym tempie, co w ub.r. i przyspieszenie 

w 2016 r., przy czym w obliczu pogorszenia się 

perspektyw wzrostu krajów rozwijających się, 

obniżono prognozę na przyszły rok. W sto-

sunku do maja br., uczestnicy rynków finan-

sowych8 obniżyli nieznacznie swoje oczekiwa-

nia co do wzrostu PKB w Niemczech. 

Obniżone w ostatnich miesiącach prognozy 

inflacji konsumenckiej będą prawdopodob-

nie podlegały kolejnym rewizjom w dół 

wskutek ponownego spadku cen ropy w III 

                                                      
8 Ankieta Bloomberga przeprowadzona od 4 do 11 

września br. 

kw. br. Równocześnie Bundesbank przewiduje 

utrzymanie się dynamiki cen koszyka HICP po 

wyłączeniu cen energii w br. na zbliżonym 

poziomie, co w 2014 r., a w 2016 r. wyraźne jej 

przyspieszenie, za czym przemawia zakładane 

utrzymanie obecnego, szybkiego tempa wzro-

stu płac.  
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Tabela 5. Niemcy − wybrane wskaźniki makroekonomiczne 

Rachunki narodowe 2013 2014 
II 14 III 14 IV 14 I 15 II 15 II 14 III 14 IV 14 I 15 II 15 

  (%, kw/kw lub poziom)   (%, r/r) 

PKB 0,3 1,6 -0,1 0,2 0,6 0,3 0,4 1,4 1,2 1,5 1,1 1,6 

   Konsumpcja prywatna 0,6 0,9 -0,1 0,6 1,0 0,4 0,2 0,5 0,5 1,9 1,9 2,1 

    Inwestycje -1,3 3,5 -1,5 -0,7 1,3 1,7 -0,4 3,2 1,8 1,4 0,6 1,8 

    Eksport 1,6 4,0 0,4 1,5 1,4 1,2 2,2 3,5 4,5 3,7 4,5 6,4 

    Import 3,1 3,7 0,9 0,4 2,3 1,9 0,8 3,8 2,4 4,2 5,5 5,4 

Rynek pracy                         

Zatrudnienie 0,6 0,9 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0 0,9 0,8 0,6 0,4 

Wynagrodzenia 1,8 2,6 0,3 0,7 0,8 0,7 0,8 2,5 2,5 2,7 2,5 3,0 

Stabilność makroekonomiczna                      

Saldo obr. bież. (% PKB) 7,5 7,2 6,5 7,6 9,1 7,8 - - - - - - 

MPI netto (% PKB) 29,6 36,4 33,2 36,4 36,4 37,7 - - - - - - 

Saldo SFP (% PKB) 0,1 0,7 0,3 0,8 0,8 0,9 - - - - - - 

Dług SFP (% PKB) 77,1 74,7 75,8 75,3 74,9 74,4 - - - - - - 

Koniunktura bieżąca 2013 2014 

maj 
15 

cze 
15 

lip 
15 

sie 
15 

wrz 
15 

maj 
15 

cze 
15 

lip 
15 

sie 
15 

wrz 
15 

  (%, m/m lub poziom)   (%, r/r) 

Produkcja przemysłowa 0,2 1,3 0,2 -0,6 0,5 - - 2,5 1,4 0,5 - - 

Produkcja budowlana -0,3 2,7 -0,1 -3,2 3,2 - - 1,1 -2,8 -0,3 - - 

Sprzedaż detaliczna 0,4 1,6 0,2 -0,8 1,6 - - 3,6 0,9 3,7 - - 

Zauf. kons. (pkt) -4,2 1,1 3,0 2,8 1,4 0,7 -2,9 - - - - - 

Ifo Business Climate (pkt) 6,2 9,1 10,1 8,1 9 9,7 10 - - - - - 

  Ifo- bieżąca sytuacja (pkt) 9,4 13,9 17,6 15,4 16,6 18,4 16,7 - - - - - 

  Ifo- oczekiwania (pkt) 3,2 4,4 2,9 1,1 1,7 1,4 3,5 - - - - - 

Stopa bezrobocia (%) 5,2 5,0 4,7 4,7 4,7 - - - - - - - 

Ceny i inflacja                         

HICP 1,6 0,8 - - - - - 0,7 0,1 0,1 0,1 - 

   Inflacja bazowa 1,4 1,3 - - - - - 1,2 0,9 0,9 1,0 - 

   Ceny żywności 3,8 0,9 - - - - - 1,5 0,9 0,2 0,6 - 

PPI -0,2 -0,6 0,0 -0,1 0,0 -0,5 - -1,3 -1,4 -1,3 -1,7 - 

Kredyty dla sektora pryw. 0,0 -0,2 - - - - - 1,1 1,2 1,4 1,6 - 

* Wartości kredytów skorygowane o sprzedaż i sekurytyzację aktywów. 

Źródło: Obliczenia własne NBP. 

Tabela 6. Prognozy makroekonomiczne dla Niemiec 

 
2015 2016 2017 III 15 IV 15 I 16 II 16 

Realny PKB (proc., r/r) 

Bundesbank (cze-15)
 

1,5 1,7 - - - - - 

Bloomberg (wrz-15)
 

1,6 1,9 1,7 1,9 1,7 1,9 1,8 

OECD (wrz-15)* 1,6 2,0 - - - - - 

MFW (paź-15) 1,5 1,6 1,5 - - - - 

CPI (proc., r/r) 

Bundesbank (cze-15)
 

0,5 1,7 - - - - - 

Bloomberg (wrz-15)**
 

0,4 1,5 1,8 0,2 0,7 1,3 1,3 

MFW (paź-15)** 0,2 1,2 1,5 - - - - 

* Wrześniowa edycja Interim Economic Outlook OECD nie obejmuje prognoz inflacji. 

** Prognoza dotyczy wskaźnika CPI. 
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Wielka Brytania 

 Dynamika aktywności gospodarczej przyspie-

szyła w II kw. br., choć głównie za sprawą 

czynników jednorazowych.  

 Mimo nieoczekiwanego wzrostu eksportu w II 

kw. br., motorem wzrostu popytu w krótkim 

okresie pozostanie konsumpcja prywatna. 

 Koniunktura w przemyśle słabnie, niejedno-

znaczne sygnały płyną natomiast z sektorów 

usług i budowlanego.  

 Dynamika wynagrodzeń i wydajności pracy 

przyspiesza, a stopa bezrobocia wykazuje 

oznaki stabilizacji.  

 Korzystne warunki kredytowe sprzyjają za-

kupom dóbr trwałego użytku. 

 Na rynku nieruchomości rysuje się nierówno-

waga pomiędzy rosnącym popytem a spadają-

cą podażą mieszkań. 

 Wzrost cen konsumpcyjnych ograniczany jest 

przez aprecjację funta i spadki cen surowców. 

 Prognozy wskazują na kontynuację ożywienia 

w 2015 r. i 2016 r. choć w niższym tempie niż w 

2014 r. 

Wzrost gospodarczy 

Dynamika PKB w II kw. br. przyspieszyła w 

porównaniu z I kw. br., jednak po części wyni-

kało to z czynników jednorazowych. Wzrost 

dynamiki PKB kw/kw w II kw. br. w stosunku do 

I kw. br. (Tabela 7) był pochodną wahań produk-

cji w sektorze wydobywczym i energetyce – po 

wyłączeniu tych branż wzrost aktywności w go-

spodarce w obu kwartałach był zbliżony i wyno-

sił 0,5%. Słabe dane dotyczące zamiarów inwe-

stycyjnych przedsiębiorstw z sektora wydobyw-

czego i spadki cen ropy sugerują przy tym, że 

zwiększenie się wkładu wydobycia do PKB w 

II kw. br. miało przejściowy charakter.  

Wzrost aktywności w sektorze wydobywczym 

po części odpowiada za nieoczekiwane przy-

spieszenie eksportu w II kw. br. Mimo postępu-

jącej aprecjacji funta i danych sondażowych 

wskazujących na spadek konkurencyjności ceno-

wej firm krajowych, eksport netto okazał się 

głównym czynnikiem wzrostu PKB w II kw. br. 

(Wykres 26). Wzrost eksportu widoczny był 

przede wszystkim w przypadku ropy naftowej, w 

samym maju br. osiągając dynamikę 30% m/m 

(nominalnie). Przyspieszenie eksportu w II kw. 

br. odnotowano także w przetwórstwie przemy-

słowym, mogło to jednak wynikać z realizacji 

pojedynczych znacznych zamówień, co tłumaczy-

łoby też wyraźny spadek poziomu zapasów w 

II kw. br.9 Na fakt, iż przyspieszenie eksportu w 

II kw. br. mogło mieć charakter tymczasowy 

wskazują nie tylko wspomniane sygnały o pogar-

szającej się konkurencyjności cenowej firm, ale 

także dane krótkookresowe dotyczące eksportu 

towarów – w lipcu br. jego wolumen spadł o 10 % 

m/m.  

Wykres 26. PKB w Wielkiej Brytanii (proc., 

kw/kw sa) 

Źródło: Eurostat, ONS. 

Motorem wzrostu popytu pozostaje spożycie 

indywidualne, natomiast pewną niepewnością 

obarczone są perspektywy wzrostu inwestycji. 

Zarówno konsumpcji prywatnej jak i inwesty-

cjom przedsiębiorstw sprzyjają korzystne warun-

                                                      
9 Realizacja znacznych zamówień eksportowych wy-

maga od przedsiębiorstw zgromadzenia odpowied-

nich zapasów produktów finalnych. W takim przy-

padku, gdy towary przekraczają granicę państwa od-

notowywany jest jednoczesny wzrost eksportu i spa-

dek stanu zapasów. Zależność ta tłumaczyć może ob-

serwowaną historycznie negatywną korelację między 

eksportem netto a stanem zapasów 
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ki kredytowe. W przypadku konsumpcji wzrost 

dochodów gospodarstw domowych może nieco 

zwolnić w II poł. br. ze względu na wyhamowa-

nie dynamiki zatrudnienia, jednak efekt ten bę-

dzie ograniczany przez wzrost płac. Obawy o 

popyt inwestycyjny budzić może natomiast słab-

nąca koniunktura w przetwórstwie, znajdująca 

odzwierciedlenie w osłabieniu planów inwesty-

cyjnych przedsiębiorstw w ostatnich miesiącach.  

W ogłoszonym w czerwcu budżecie rząd wpro-

wadził zmiany w planowanej ścieżce konsolida-

cji fiskalnej w br. i 2016 r. Skala konsolidacji 

przeprowadzonej do końca 2016 r. ma być mniej-

sza niż pierwotnie zakładano, choć w większym 

stopniu niż dotychczas ma być ona skupiona w 

2015 r. W rezultacie ocenia się, że wkład wydat-

ków rządowych do PKB w II poł. br. będzie niż-

szy od dotychczasowych oczekiwań, natomiast w 

2016 r. większy. 

Koniunktura przedsiębiorstw 

Zarówno twarde dane, jak i wskaźniki koniunk-

tury potwierdzają osłabienie koniunktury w 

przetwórstwie. W ujęciu 3m/3m produkcja w 

przetwórstwie znajduje się w trendzie spadko-

wym, natomiast zarówno PMI, jak i wskaźnik ESI 

(składowa odpowiadająca przetwórstwu) osłabiły 

się do najniższych poziomów od połowy 2013 r. 

Przyczyną powyższych tendencji wydaje się być 

postępująca aprecjacja funta (od początku roku o 

10% względem euro) i związany z tym spadek 

konkurencyjności cenowej firm, nie tylko na ryn-

kach zagranicznych ale także w kraju. Czynni-

kiem wzrostu produkcji w przetwórstwie pozo-

staje natomiast dobra koniunktura konsumencka, 

co uwidacznia się w relatywnie stabilnej sytuacji 

producentów dóbr konsumpcyjnych trwałego 

użytku. 

Niejednoznaczna jest sytuacja w sektorach 

usługowym i budowlanym. Podczas gdy dane o 

obrocie w usługach oraz wskaźnik ESI wskazują 

na odbicie aktywności w lipcu br. po słabszym II 

kw. br., PMI w sierpniu znalazł się na poziomie 

najniższym od połowy 2013 r (Tabela 7). Osłabie-

nie koniunktury w II kw. br. wydaje się być zwią-

zane ze słabością produkcji w przetwórstwie 

(spadek aktywności w usługach związanych z 

transportem i magazynowaniem) i aprecjacją 

funta mającą negatywny wpływ na eksport usług 

finansowych. Ograniczeniem dla wzrostu pozo-

staje także malejący zasób wolnych mocy pro-

dukcyjnych. W powyższym kontekście, istnieje 

ryzyko, że przyspieszenie aktywności w usługach 

w lipcu br. ma charakter przejściowy będąc wy-

nikiem poprawy pogody i nieoczekiwanego 

wzrostu obrotów w branży rozrywkowej. W 

przypadku budownictwa, podczas gdy PMI 

utrzymuje się powyżej średnich długookreso-

wych, wskaźnik ESI i dane o produkcji wskazują 

na stopniowe wyhamowywanie  jej wzrostu, 

zwłaszcza w budownictwie komercyjnym.  

Wykres 27. Suma kapitału pozyskanego* przez 

przedsiębiorstwa na rynku finansowym (mld 

funtów) 

 
*Przedstawione wartości są kwotami netto, tj. 

odpowiadają różnicy między nowymi pozyska-

nymi środkami a spłatami dotychczasowych zoo-

bowiązań. 

Źródło: ONS. 

Mimo poprawy warunków finansowania, spada 

ilość środków pozyskiwanych przez firmy na 

rynkach finansowych. Sondaże wśród przedsta-

wicieli banków wskazują na wzrost dostępności 

kredytu dla firm w II kw. br., zwłaszcza w sekto-

rze małych i średnich przedsiębiorstw. Jednocze-

śnie jednak od czerwca br. dynamika kredytu 

zauważalnie zwolniła. Spadek popytu na środki 

finansowe widoczny jest także w przypadku 

emisji akcji, obligacji oraz papierów komercyj-

nych (Wykres 27). Obserwacje te potwierdzają, iż 

osłabienie koniunktury, widoczne zwłaszcza w 
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przetwórstwie, może wpłynąć na popyt inwesty-

cyjny przedsiębiorstw w III kw. br. 

Rynek pracy 

W warunkach malejącej dostępności pracowni-

ków i rosnącej wydajności pracy przyspiesza 

dynamika wynagrodzeń. Po okresie przyspie-

szonego wzrostu liczby miejsc pracy w gospodar-

ce brytyjskiej, stopa bezrobocia stopniowo stabili-

zuje się. Jednocześnie jednak liczba wakatów 

zgłaszanych przez firmy pozostaje rekordowo 

wysoka, co może wskazywać na rosnące trudno-

ści ze znalezieniem odpowiednich pracowników 

wśród bezrobotnych. Potwierdza to spadek licz-

by zwolnień dokonywanych przez firmy, a także 

fakt iż pracodawcy coraz częściej rekrutują pra-

cowników nie z puli osób bezrobotnych, a spo-

śród osób zatrudnionych w innych firmach 

(Wykres 28). Badania empiryczne (np. Gertler i 

in., 2015) wskazują, iż nasilenie przepływu pra-

cowników między firmami ma korzystny wpływ 

na dynamikę wydajności pracy i płac w gospo-

darce. Efekt ten po części tłumaczyć może obec-

nie obserwowane przyspieszenie dynamiki wy-

dajności pracy i płac w gospodarce brytyjskiej 

(Wykres 29). Wśród innych czynników sprzyjają-

cych wzrostowi przeciętnego poziomu wynagro-

dzeń i wydajności pracy wymienić można wzrost 

stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych, a 

także wyhamowanie dynamiki zatrudnienia w 

sektorach wyróżniającymi się niskim poziomem 

płac.  

Wykres 28. Liczba zwolnień, pracowników zmie-

niających pracę oraz bezrobotnych uzyskujących 

zatrudnienie (tys. osób, 3m) 

 
Źródło: ONS. 

Wykres 29. Dynamika płac nominalnych i wy-

dajności pracy w Wielkiej Brytanii (proc., r/r)  

 
Źródło: ONS. 

Koniunktura konsumencka 

Osłabienie tempa wzrostu zatrudnienia przeło-

żyło się na nieznaczne pogorszenie nastrojów 

konsumenckich. Poprawa warunków na rynku 

pracy była głównym czynnikiem stojącym za 

umacnianiem się optymizmu wśród konsumen-

tów po 2012 r. Obecnie jednak poziom zatrudnie-

nia wydaje się stabilizować, co wpłynęło na nie-

znaczny wzrost obaw gospodarstw domowych 

dotyczących bezrobocia. Obawy te w połączeniu 

ze słabymi warunkami pogodowymi tłumaczyć 

mogą osłabienie tempa wzrostu sprzedaży deta-

licznej w ostatnich miesiącach. Niemniej jednak 

warto podkreślić, że dynamika sprzedaży w uję-

ciu r/r w dalszym ciągu pozostaje stosunkowo 

wysoka, a wskaźnik nastrojów CCI wskazuje na 

przewagę optymizmu wśród konsumentów 

(Tabela 7).  

Korzystne warunki kredytowe sprzyjają zaku-

pom dóbr trwałego użytku. Mimo wzrostu obaw 

gospodarstw domowych o zatrudnienie, rekor-

dowy odsetek z nich deklaruje chęć dokonania 

znacznych zakupów dóbr trwałego użytku w 

kolejnych miesiącach. Przyczyną może być za-

równo obserwowane przyspieszenie tempa 

wzrostu wynagrodzeń, jak i wysoka dostępność 

kredytu konsumpcyjnego, co znajduje odzwier-

ciedlenie w jego rosnącej dynamice (Wykres 30). 

Nie bez znaczenia może być także fakt, że  

znaczna część gospodarstw domowych bierze 

pod uwagę możliwość zmiany mieszkania w 

0

200

400

600

800

Zwolnienia
Zatrudnieni bezrobotni
Zmieniający pracę

-2

-1

0

1

2

3

2013 2014 2015

Wynagrodzenia

Wydajność pracy



 

 

Wielka Brytania 

 33    

kolejnych miesiącach, co wiązałoby się z dodat-

kowymi wydatkami na jego wyposażenie.  

Wykres 30. Plany zakupowe gospodarstw do-

mowych* oraz dynamika kredytu konsumpcyj-

nego (proc., r/r) 

 
* Dane sondażowe – różnica między odsetkami 

odpowiedzi wskazującymi na wzrost planowa-

nych wydatków oraz odpowiedzi wskazującymi 

na ich spadek. 

Źródło: Bank Anglii, GFK. 

Rynek nieruchomości 

Na rynku nieruchomości rysuje się nierówno-

waga pomiędzy rosnącym popytem a spadającą 

podażą mieszkań. Mimo osłabienia się nastrojów 

konsumenckich w III kw. br., na rekordowym 

poziomie utrzymuje się odsetek gospodarstw 

planujących zakup mieszkania w kolejnych 12 

miesiącach. Agencje nieruchomości odnotowują 

wzrost liczby zapytań kupujących, a ponadto 

widoczny jest wzrost liczby transakcji na rynku 

nieruchomości (Wykres 31). Jednocześnie jednak 

spada liczba mieszkań wystawianych na sprze-

daż, a także dynamika cen nieruchomości, choć 

tu wskaźniki wyprzedzające sygnalizują możli-

wość przyspieszenia wzrostu cen w końcówce br. 

Ankietowani przedstawiciele agencji nierucho-

mości wskazują na ryzyko utrwalenia się niskiej 

podaży mieszkań, w sytuacji, gdy osoby planują-

ce zmianę mieszkania zwlekają ze sprzedażą, 

stojąc przed ograniczonym wyborem mieszkań 

do kupna. W dalszej perspektywie koniunktura 

na rynku nieruchomości zależeć może od efektów 

ogłoszonych w czerwcu br. planów zwiększenia 

skali opodatkowania osób kupujących mieszka-

nia z zamiarem ich wynajmu. W rezultacie w 

krótkim okresie wzrosnąć może podaż mieszkań, 

jednak w długim okresie efekty reformy zależeć 

będą od tego, na ile wzrost opodatkowania prze-

łoży się na wzrost cen wynajmu.  

Wykres 31. Dynamika cen nieruchomości (proc., 

r/r) oraz liczba transakcji zakupu nieruchomości 

(tys.). 

 
Źródło: ONS, HM Revenue & Customs.  

Inflacja 

Inflacja CPI oscyluje w okolicach zera i praw-

dopodobnie utrzyma się na tym poziomie w 

kolejnych miesiącach. Główną przyczyną sta-

gnacji cen konsumpcyjnych pozostaje spadek cen 

dóbr importowanych, zarówno za sprawą uwa-

runkowań na światowych rynkach surowców, jak 

i aprecjacji funta. Znaczenie cen importu uwi-

dacznia dekompozycja inflacji CPI r/r z podzia-

łem na grupy dóbr cechujące się różnym udzia-

łem dóbr importowanych w konsumpcji gospo-

darstw domowych (Wykres 32). Okazuje się, że 

ceny energii oraz dóbr, w przypadku których 

znaczna część konsumpcji jest zaspokajana przez 

import, odpowiadają za dominującą część odchy-

lenia inflacji od celu Banku Anglii określonego na 

poziomie 2%. Niskiej dynamice cen sprzyja także 

słaby wzrost jednostkowych kosztów pracy, w 

warunkach jednoczesnego przyspieszenia dyna-

miki wynagrodzeń i wydajności pracy. Z racji 

tego, iż wpływ aprecjacji na dynamikę cen jest 

rozłożony w czasie, a ceny surowców w 2015 r. 

znajdowały się w trendzie spadkowym, można 

oczekiwać, że niska inflacja CPI w Wielkiej Bry-

tanii utrzyma się do końca 2016 r.  
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Wykres 32. Inflacja CPI (r/r, %) w rozbiciu na 

grupy dóbr o różnym udziale importu w kon-

sumpcji gospodarstw domowych 

 
Źródło: ONS. 

Prognozy 

Według prognoz Banku Anglii dynamika PKB 

w latach 2015-2017 spadnie jedynie nieznacznie 

w porównaniu z 2014 r. W sierpniowym Rapor-

cie o Inflacji przewiduje się wzrost PKB o 2,8% w 

2015 r., 2,7% w 2016 r. i 2,6% w 2017 r. (Tabela 8). 

Powyższe prognozy są nieco bardziej optymi-

styczne w porównaniu do prognoz z maja, ze 

względu na silniejsze od oczekiwań przyspiesze-

nie płac i wydajności pracy. W krótkim okresie 

niska inflacja sprzyjać ma wzrostowi dochodów 

realnych gospodarstw domowych, w kolejnych 

latach ze względu na wzrost stopnia wykorzy-

stania czynników produkcji przyspieszyć mają 

inwestycje przedsiębiorstw. Należy przy tym 

zauważyć, ze prognozy Banku Anglii pozostają 

bardziej optymistyczne od przewidywań anality-

ków rynkowych (według Bloomberga wzrost 

PKB ma wynieść średnio 2,5% w latach 2015-

2017), czy wrześniowej prognozy OECD (wzrost 

PKB r/r średnio o 2,3% w latach 2015-2016). Pod-

czas gdy prognozy PKB pozostawały relatywnie 

stabilne na przestrzeni ostatnich miesięcy, znacz-

ne korekty w dół widoczne są w przypadku pro-

gnoz inflacji – we wrześniu br. konsensus rynko-

wy wskazywał na inflację CPI na poziomie 0,2% 

w 2015 r., a więc o 0,5 pkt. proc. niższą od ocze-

kiwanej w czerwcu br. 
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Wielka Brytania 

 

Tabela 7. Wybrane wskaźniki makroekonomiczne dla Wielkiej Brytanii 

Źródło: Obliczenia własne NBP. 

 

Tabela 8. Prognozy makroekonomiczne dla Wielkiej Brytanii 

 
2015 2016 2017 III 2015 IV 2015 I 2016 II 2016 

realny PKB, % r/r 

MFW (paź-15) 2,4 2,2 2,2 - - - - 

OECD (wrz-15) 2,4 2,3 - - - - - 

Bank Anglii (sie-15) 2,8 2,7 2,6 2,7 2,6 2,7 2,7 

Bloomberg (wrz-15) 2,6 2,4 2,2 2,5 2,3 2,5 2,4 

CPI, % r/r 

MFW (paź-15) 0,1 1,5 2,0 0,1 0,5 1,2 1,5 

Bank Anglii (wrz-15) 0,2 1,3 2,0 0,1 0,5 1,2 1,5 

Bloomberg (wrz-15) 0,2 1,5 2,0 0,1 0,4 1,1 1,4 

* Zestawienie prognoz instytucji finansowych i ośrodków badawczych. Mediana prognoz z września br.  

III 14 IV 14 I 15 II 15 III 14 IV 14 I 15 II 15

PKB 2,2 2,9 0,6 0,8 0,4 0,7 2,9 3,0 2,7 2,4

    Konsumpcja prywatna 1,9 2,6 0,7 0,6 0,8 0,9 2,8 2,6 2,8 3,0

    Inwestycje 2,6 7,5 1,4 -0,5 1,5 1,0 7,2 4,4 3,8 3,4

    Eksport 1,2 1,8 -1,5 3,8 -1,2 1,9 -0,4 6,4 3,5 2,9

    Import 2,8 2,8 0,8 2,8 0,6 -2,7 1,6 2,6 2,3 1,4

    Spożycie zbiorowe 0,5 1,9 0,5 -0,4 1,1 0,4 2,1 1,5 2,6 1,6

Rynek pracy

Zatrudnienie 1,3 2,2 0,4 0,5 0,4 0,1 1,9 2,0 1,4 1,3

Wynagrodzenia 1,2 1,2 0,2 1,3 0,4 0,7 1,0 2,1 2,3 2,6

Stabilność makroekonomiczna

Saldo obrotów bieżących (% PKB) -4,5 -5,1 -5,4 -6,3 -5,2 -3,6 - - - -

MPI netto (% PKB) -6,7 -23,1 -24,7 -24,7 -18,8 -20,2 - - - -

Saldo SFP (% PKB) -5,7 -5,7 -5,5 -6,7 -1,5 -5,6 - - - -

Dług SFP (% PKB) 78,0 80,3 80,4 81,6 80,8 81,5 - - - -

maj 15 cze 15 lip 15 sie 15 maj 15 cze 15 lip 15 sie 15

Produkcja przemysłowa -0,8 1,4 0,3 -0,2 -0,4 - 1,5 1,4 0,6 -

Produkcja w przetwórstwie przemysłowym-1,1 2,7 -0,9 0,2 -0,8 - 0,2 -0,1 -1,3 -

Produkcja budowlana 0,4 9,5 -1,0 0,9 -1,0 - 2,1 2,6 -0,7 -

Wartość dodana w usługach 2,8 3,2 0,2 0,6 0,2 - 2,4 3,0 2,8 -

Sprzedaż detaliczna 1,5 4,1 0,3 -0,2 0,1 0,2 4,6 4,1 4,0 3,6

Zaufanie konsumentów (pkt) -10,1 4,4 1,1 5,1 3,0 2,8 - - - -

Stopa bezrobocia (%) 7,6 6,2 5,6 5,5 5,5 - - - - -

Rynek nieruchomości maj 15 cze 15 lip 15 sie 15 maj 15 cze 15 lip 15 sie 15

Ceny nieruchomości 3,8 9,3 0,4 0,6 0,3 - 5,7 5,7 5,1 -

Liczba transakcji 14,6 14,6 1,9 5,8 -1,2 3,1 -3,5 2,7 2,3 5,7

Ceny i inflacja

CPI 2,6 1,5 0,2 0,0 -0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0

CPI bazowy 2,1 1,6 0,1 0,1 0,0 0,4 0,9 0,8 1,2 1,0

PPI 1,5 0,2 0,0 -0,1 -0,1 -0,3 -1,3 -1,2 -1,3 -1,5

Kredyty dla sektora prywatnego -1,4 0,8 1,2 0,8 -0,5 - 1,5 2,1 1,6 -

Koniunktura bieżąca
(%, m/m lub poziom) (%, r/r)

Rachunki narodowe 2013 2014
(%, kw/kw lub poziom) (%, r/r)
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Japonia

 Nieoczekiwanie w II kw. br. PKB Japonii 

obniżył się w ujęciu kwartalnym. 

 Spadek konsumpcji prywatnej w II kw. br. 

wynikał w dużym stopniu z czynników 

przejściowych, choć ograniczeniem dla jej 

wzrostu pozostaje niska dynamika płac.  

 Słabnąca koniunktura w Chinach wywiera 

niekorzystny wpływ na inwestycje japoń-

skich firm i popyt zewnętrzny. 

 Utrzymywanie się niskiej inflacji konsu-

menckiej jest rezultatem spadku cen surow-

ców i niskiej dynamiki kosztów pracy. 

 Prognozy wskazują na wzrost PKB Japonii w 

2015 r. o 0,6-0,8%.  

 Główne czynniki ryzyka dla wzrostu to moż-

liwe dalsze osłabienie koniunktury w go-

spodarkach rozwijających się oraz niepew-

ność związaną z planowanymi reformami 

gospodarczymi. 

Wzrost gospodarczy 

W II kw. br. PKB Japonii obniżył się w ujęciu 

kwartalnym w wyniku nieoczekiwanego spad-

ku konsumpcji prywatnej. Poza konsumpcją, 

ujemny wkład do dynamiki PKB wniosły rów-

nież eksport netto i inwestycje prywatne 

(Wykres 33). Historycznie kategorie te cechowały 

się jednak znaczną zmiennością, podczas gdy 

konsumpcja rosła niemal nieprzerwanie od 2012 

r. (za wyjątkiem II kw. 2014 r., kiedy to podnie-

sione zostały stawki podatków konsumpcyj-

nych). Wśród przyczyn jej osłabienia w II kw. br. 

można wymienić słaby wzrost dochodów go-

spodarstw domowych, wzrost cen żywności, ale 

także niekorzystną pogodę – w największych 

miastach Japonii opady w II kw. br. były ok. 40% 

wyższe od średnich historycznych. Na znaczenie 

czynników tymczasowych w osłabieniu kon-

sumpcji w II kw. br., wskazuje jej odbicie na po-

czątku III kw. br. sygnalizowane przez dane 

krótkookresowe (miesięczny indeks konsumpcji, 

Tabela 9).  

Wykres 33. PKB w Japonii (proc., kw/kw sa) 

 
 Źródło: Cabinet Office. 

Pojawiają się sygnały o negatywnym wpływie 

słabnącej koniunktury w Chinach na inwesty-

cje japońskich firm i popyt zewnętrzny. 

Utrzymująca się deprecjacja jena, a także rekor-

dowy poziom zyskowności przedsiębiorstw w 

Japonii sugerowały, że słabość eksportu i inwe-

stycji w II kw. br. mogła mieć charakter przej-

ściowy. Dane na temat wolumenu eksportu na 

początku III kw. br. i krajowego popytu na ma-

szyny i urządzenia wskazują jednak na ryzyko 

utrwalenia się tendencji z II kw br. (Wykres 34). 

Również lipcowe dane o produkcji w przetwór-

stwie okazały się niższe od oczekiwań (Tabela 9), 

a najnowsze wrześniowe sondaże wskazują na 

pogorszenie się nastrojów w przemyśle – zarów-

no ocen bieżących, jak i oczekiwań. Na związek 

powyższych tendencji ze spowolnieniem w Chi-

nach wskazują zarówno wypowiedzi przedsię-

biorców, jak i badania empiryczne wymieniające 

Japonię jako jeden z tych krajów rozwiniętych, 

które są najbardziej wrażliwe na wahania ko-

niunktury w gospodarce chińskiej.10 Jednocze-

śnie, odporność gospodarki japońskiej na szoki 

zewnętrzne zwiększa silnie ekspansywna polity-

ka pieniężna a Bank Japonii zasygnalizował 

możliwość jej dalszego złagodzenia. W dłuższej 

perspektywie inwestycjom będą sprzyjać także 

igrzyska olimpijskie organizowane w Japonii w 

2020 r. 

                                                      
10 Np.  Ahuja A. and Myrvoda A. (2012), The Spill-

over Effects of a Downturn in China’s Real Estate 

Investment, IMF WP/12/266 
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Wykres 34. Dynamika wartości zamówień na 

maszyny i urządzenia zgłaszanych przez firmy 

krajowe oraz dynamika wolumenu eksportu 

Japonii (%, 3m/3m)

 
 Źródło: Cabinet Office. 

Koniunktura przedsiębiorstw 

Choć wśród przedsiębiorców przeważa opty-

mizm, to w ostatnich miesiącach widoczne jest 

osłabienie nastrojów w przetwórstwie. Już w 

pierwszej połowie br. na obawy przedsiębiorców 

co do perspektyw ożywienia gospodarczego 

wskazywać mógł fakt, iż wzrost zysków znaj-

dował odzwierciedlenie przede wszystkim we 

wzroście depozytów przedsiębiorstw, a w mniej-

szym stopniu we wzroście inwestycji. Dane son-

dażowe wskazywały jednak na umacnianie się 

nastrojów aż do lipca br., kiedy to najpierw w 

branży usługowej a następnie w przetwórstwie 

odnotowano wyraźne nasilenie pesymizmu 

(Wykres 35). W przypadku przetwórstwa na 

słabnące tempo wzrostu produkcji, przy spadku 

zamówień eksportowych wskazują  dane PMI.  

Dynamika kredytu dla firm nieznacznie zwol-

niła w II kw. br., mimo poprawiających się 

warunków finansowania. Spadkowi inwestycji 

w II kw. br. towarzyszyła niższa dynamika kre-

dytu w porównaniu z I kw. br. Wysoka pozostaje 

natomiast dostępność kredytu, na co wskazują 

dane sondażowe i  niskie stopy procentowe. 

Czynnik ten powinien sprzyjać stabilności sytua-

cji finansowej przedsiębiorstw w przypadku 

utrwalenia się osłabienia koniunktury w Chi-

nach. Spowolnienie to mogłoby wpłynąć nieko-

rzystnie zarówno na popyt eksportowy, jak i 

zdolność japońskich firm do pozyskiwania kapi-

tału na giełdzie, wobec czego wzrosnąć może 

atrakcyjność kredytu jako źródła finansowania. 

Wykres 35. Nastroje w przetwórstwie i pozosta-

łych sektorach gospodarki japońskiej (bilans*)  

 
* Róznica między odsetkiem odpowiedzi wska-

zujących na polepszenie koniunktury oraz od-

setkiem wskazujących na jej pogorszenie.  

Źródło: Reuters Tankan Survey.  

Rynek pracy 

Ograniczeniem dla wzrostu konsumpcji pozo-

staje niska dynamika płac. Mimo stopniowego 

przyspieszania tempa wzrostu konsumpcji i płac 

na początku III kw. br., w obu przypadkach dy-

namiki r/r nie przekraczają 1%. Niska dynamika 

płac stoi w sprzeczności ze stopą bezrobocia 

kształtującą się na poziomie najniższym od 

1997 r. (Wykres 36), historycznie wysoką liczbą 

zgłaszanych wakatów w relacji do liczby osób 

poszukujących pracy oraz rekordowo wysokimi 

zyskami firm. Poziom zatrudnienia pozostaje 

wysoki, wobec czego jego dalszy wzrost będzie 

utrudniony, a zatem dynamika płac może okazać 

się kluczowa dla możliwości poprawy sytuacji 

finansowej gospodarstw domowych. Słabość 

wynagrodzeń może być rezultatem niskiej mo-

bilności siły roboczej, a także rosnącej roli ela-

stycznych form zatrudnienia i wzrostu podaży 

pracy za sprawą aktywizacji zawodowej kobiet 

oraz osób starszych.  
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Wykres 36. Stopa bezrobocia i dynamika płacy 

bazowej w Japonii (3m r/r, %)  

 

Źródło: MHLW, MIAC. 

Rosnącemu zatrudnieniu wśród kobiet towa-

rzyszy popularyzacja pracy w niepełnym wy-

miarze czasowym. Trend wzrostu zatrudnienia 

kobiet w Japonii ma charakter długookresowy, 

jednak w ostatnich latach szczególnie widoczna 

była dodatnia różnica między tempem wzrostu 

zatrudnienia kobiet i mężczyzn. Aktywizacja 

kobiet wydaje się tłumaczyć także trend rosnącej 

popularności zatrudnienia na część etatu, choć 

dane za I kw. br. mogą być częściowo zaburzone 

przez zmianę próby badanych firm (Wykres 37).  

Wykres 37. Dynamika zatrudnienia według typu 

kontraktu (%, 3m r/r) 

 
Źródło: MHLW. 

Koniunktura konsumencka 

Nastroje konsumentów pozostają stabilne. Po 

okresie poprawy wskaźnika nastrojów kon-

sumenckich w I kw. br., w dalszej części roku 

obserwować można było jego stabilizację na 

poziomie bliskim średniej z okresu 2012-2015 r. 

Poziom ten jest zauważalnie słabszy od odczy-

tów sprzed kryzysu gospodarczego. Na prze-

strzeni ostatnich lat widoczny jest korzystny 

wpływ poprawiającej się sytuacji na rynku 

pracy na nastroje konsumentów. Spośród 

składowych wskaźnika nastrojów, najsilniejszą 

poprawę po 2009 r. odnotował właśnie wskaź-

nik oceny perspektywy zatrudnienia. Umac-

nianiu nastrojów sprzyjają także niskie ceny 

energii, a zwłaszcza spadek cen benzyny. W 

krótkiej perspektywie możliwy negatywny 

wpływ osłabienia koniunktury przedsię-

biorstw na sytuację konsumentów ograniczany 

będzie przez oczekiwany wzrost emerytur i 

planowane obniżki cen elektryczności.   

Rynek nieruchomości 

Korzystne warunki kredytowe i wzrost zatrud-

nienia przekładają się na wzrost inwestycji 

mieszkaniowych.  Ożywienie na rynku nieru-

chomości potwierdzają dane o inwestycjach 

mieszkaniowych i liczbie rozpoczynanych pro-

jektów budowlanych, która jest wskaźnikiem 

wyprzedzającym wobec inwestycji (Wykres 38). 

Inwestycjom sprzyja zarówno wzrost zatrudnie-

nia znajdujący odzwierciedlenie w nastrojach 

konsumenckich jak i ekspansywna polityka pie-

niężna. Możliwe jednak również, że część go-

spodarstw domowych przyspiesza decyzję o 

zakupie mieszkania ze względu na planowaną 

na 2017 r. podwyżkę podatku konsumpcyjnego. 

Oznaczałoby to, że w dłuższej perspektywie 

dynamika ożywienia może zwolnić. 

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

2013 2014 2015

Stopa bezrobocia - L Wynagrodzenia - R

-2

-1

0

1

2

3

4

5

2011 2012 2013 2014 2015

Zatrudnieni na pełen etat

Zatrudnieni na część etatu



 

 

 
 

Japonia 

 39    

Wykres 38. Inwestycje mieszkaniowe gospo-

darstw domowych oraz liczba rozpoczynanych 

projektów budowlanych w Japonii (%, kw/kw)  

Źródło: Cabinet Office, MLIT.  

Inflacja 

Dynamika rocznego wskaźnika CPI utrzymuje 

się na poziomie nieznacznie wyższym od zera 

za sprawą spadających cen surowców i niskiej 

dynamiki kosztów pracy. W okresie od kwiet-

nia, kiedy z porównań r/r wyłączony został okres 

sprzed podwyżki podatku konsumpcyjnego, 

stabilna pozostaje zarówno inflacja CPI jak i jej 

komponent bazowy (Tabela 9). Spadki cen su-

rowców wpływają na ceny konsumenckie, ich 

oddziaływanie jest jednak bardziej widoczne w 

przypadku dynamiki cen producenta w Japonii, 

która pozostaje wyraźnie ujemna (Wykres 39). 

Przyspieszeniu dynamiki cen w krótkim okresie 

ma jednak sprzyjać oczekiwane przez Bank Ja-

ponii domknięcie luki popytowej do końca br. W 

efekcie cel inflacyjny (2%) miałby zostać osią-

gnięty do końca 2016 r., choć ankietowani eko-

nomiści (zestawienie JP Morgan) oczekują, że 

wymagać to będzie od Banku Japonii kolejnego 

zwiększenia skali luzowania ilościowego.  

Wykres 39. Ceny producentów i składowa PPI 

odpowiadająca cenom surowców* (%, r/r)  

 
* Ropa, węgiel i metale nieżelazne.  

Źródło: MIAC. 

Prognozy 

Opublikowana we wrześniu br. prognoza 

OECD wskazuje, że w 2015 r. tempo wzrostu 

PKB w Japonii ukształtuje się na poziomie 

0,6%. Dynamika ta jest o 0,1 pkt. proc. niższa od 

prognozy z czerwca br. i odpowiada szacowanej 

przez OECD dynamice produktu potencjalnego 

w Japonii. W 2016 r. tempo wzrostu aktywności 

ma przyspieszyć do 1,2% (Tabela 10).  

Wśród czynników ryzyka dla wzrostu gospo-

darczego wymienić można dalsze osłabienie 

koniunktury w gospodarkach rozwijających się 

oraz niepewność związaną z planowanymi 

reformami gospodarczymi. Na tle innych krajów 

rozwiniętych, gospodarka Japonii wykazuje 

duży stopień wrażliwości na zmiany koniunktu-

ry w Chinach. Wyższe od oczekiwań osłabienie 

dynamiki wzrostu PKB w Chinach mogłoby 

niekorzystnie wpłynąć zarówno na sytuację eks-

porterów jak i gospodarstw domowych posiada-

jących oszczędności ulokowane na giełdzie. In-

nym źródłem niepewności pozostają planowane 

na kolejne lata reformy gospodarcze. Po pierw-

sze, niepewna jest skala negatywnego wpływu 

planowanej podwyżki podatków konsumpcyj-

nych w 2017 r. na popyt konsumpcyjny. Po dru-

gie, mimo zapewnień premiera Abe o nadcho-

dzącej „rewolucji produktywności” brak jest 

propozycji szczegółowych rozwiązań regulacyj-

nych mających na celu zwiększenie konkuren-

cyjności strukturalnej gospodarki japońskiej. 
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Podobnie, realizacja celu zatrzymania postępują-

cego spadku populacji kraju wymagać będzie 

znaczących reform systemu zabezpieczenia so-

cjalnego.  

 

Tabela 9. Wybrane wskaźniki makroekonomiczne dla Japonii 

* Relacja ofert pracy do liczby osób poszukujących pracy. 

** Z wyłączeniem żywności i energii. 

Źródło: Obliczenia własne NBP. 

 

Tabela 10. Prognozy makroekonomiczne dla Japonii 

 
2015 2016 2017 III 2015 IV 2015 I 2016 II 2016 

realny PKB, % r/r 

MFW (paź-15) 0,6 1,0 0,4 - - - - 

OECD (wrz-15) 0,6 1,2 - - - - - 

Bloomberg (wrz-15) 0,7 1,2 0,7 1,4 1,5 0,8 1,4 

CPI, % r/r 

MFW (paź-15) 0,7 0,4 1,5 0,2 0,4 0,7 1,0 

JCER (wrz-15)* 0,6 0,9 - -0,1 0,2 0,6 0,7 

Bloomberg (wrz-15) 0,8 1,0 2,0 0,2 0,4 0,7 1,0 

* Inflacja CPI  po wyłączeniu cen świeżej żywności.

2013 2014 II 14 III 14 IV 14 I 15 II 15 II 14 III 14 IV 14 I 15 II 15

PKB 1,6 -0,1 -2,0 -0,3 0,3 1,1 -0,3 -0,5 -1,4 -0,8 -0,8 0,9

Konsumpcja prywatna 2,1 -1,3 -5,0 0,3 0,3 0,4 -0,7 -2,9 -2,9 -2,4 -4,0 0,3

Inwestycje 8,7 -4,9 -4,2 -0,7 0,1 1,6 0,2 2,4 -0,4 -1,7 -3,3 1,1

Spożycie zbiorowe 0,6 3,6 0,1 0,3 0,3 0,3 0,5 -0,1 0,2 0,5 1,0 1,4

Eksport 2,9 1,0 0,6 1,8 2,8 1,6 -4,4 5,8 8,0 11,2 6,9 1,6

Import 1,1 8,4 -3,9 0,9 0,8 1,8 -2,6 6,3 5,5 3,6 -0,4 0,9

Koniunkt. przedsiębiorstw (REUTERS TANKAN) maj 15 cze 15 lip 15 sie 15 wrz 15

Przemysł - - 13 14 14 17 9 - - - - -

Usługi - - 33 36 24 27 23 - - - - -

Koniunktura bieżąca kwi 15 maj 15 cze 15 lip 15 sie 15 kwi 15 maj 15 cze 15 lip 15 sie 15

(%, m/m lub poziom) (%, r/r)

Indeks konsumpcji 2,3 -1,1 -1,9 0,9 -0,4 0,0 - 1,4 0,8 -0,1 0,7 -

Coincident Index (2010 r. = 100) 107,9 111,5 113,5 111,3 112,3 112,2 - - - - - -

Leading Index (2010 r. = 100) 108,5 106,5 105,4 106,0 106,5 104,9 - - - - - -

Produkcja przemysłowa -0,6 2,1 1,1 -2,1 1,2 -0,8 - 0,1 -2,3 0,8 0,0 -

Zaufanie konsumentów (pkt) 43,6 39,3 41,5 41,4 41,7 40,3 41,7 - - - - -

Rynek pracy

Jobs-to-applicants ratio* 0,93 1,09 1,17 1,19 1,19 1,21 - - - - - -

Stopa bezrobocia (%) 4,0 3,6 3,3 3,3 3,4 3,3 - - - - - -

Inflacja

CPI 0,4 2,7 0,2 0,2 0,0 0,0 - 0,6 0,5 0,4 0,3 -

Inflacja bazowa CPI** -0,2 1,8 0,3 0,1 0,0 0,1 - 0,4 0,4 0,5 0,6 -

PPI 1,3 3,2 0,1 0,2 -0,2 -0,5 -0,7 -2,1 -2,2 -2,4 -3,0 -3,6

Rachunki narodowe
(%, r/r) (%, kw/kw lub poziom) (%, r/r)
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Brazylia

 Spadek aktywności gospodarczej pogłębił 

się w II kw. br. i na pocz. III kw.br. 

 Konsolidacja sektora finansów publicznych 

oraz restrykcyjna polityka pieniężna coraz 

silniej wpływają na aktywność gospodarczą.  

 Próby ograniczenia skali konsolidacji fi-

skalnej przyspieszyły decyzję o obniżce ra-

tingu Brazylii. 

 Na wskaźniki nastrojów w gospodarce coraz 

silniej wpływa sytuacja polityczna.  

 Wobec pogorszenia bieżących danych i 

oczekiwań dot. aktywności gospodarczej, 

BCB wstrzymał cykl zacieśniania polityki 

pieniężnej. 

 Według aktualnych prognoz, analitycy 

oczekują dwóch lat recesji w Brazylii. 

Wzrost gospodarczy 

Dane dot. wzrostu gospodarczego w II kw. 

br. wskazują na pogłębienie recesji w gospo-

darce brazylijskiej. W II kw. br. spadek PKB 

okazał się bowiem silniejszy niż w I kw. od-

zwierciedlając nasilenie się tendencji recesyj-

nych. O spadku PKB zadecydowało przede 

wszystkim załamanie popytu krajowego – 

inwestycji oraz spożycia gospodarstw domo-

wych. Spadek nakładów inwestycyjnych miał 

miejsce piąty kwartał z rzędu, negatywnym 

zaskoczeniem była jednak jego skala, porów-

nywalna do korekty która miała miejsce pod-

czas kryzysu argentyńskiego w 1999 r. Coraz 

silniej ograniczane były również wydatki kon-

sumpcyjne gospodarstw domowych, które 

były głównym czynnikiem zrostu w ub.r. Wo-

bec słabości popytu krajowego, jedynie wy-

miana handlowa pozytywnie wpływała na 

dynamikę PKB.  

Załamanie popytu krajowego wynika w coraz 

większym stopniu z korekty nierównowag 

powstałych w ubiegłych latach. Boom na ryn-

kach surowców umożliwił finansowanie eks-

pansywnej polityki fiskalnej, rozbudowanie 

rynku kredytów subsydiowanych oraz utrzy-

manie niedowartościowanych cen admini-

strowanych, co sprzyjało szybkiemu wzrosto-

wi konsumpcji. Zakończenie boomu surow-

cowego wymusiło rozpoczęcie procesu przy-

wracania równowagi makroekonomicznej, 

który coraz silniej ogranicza popyt krajowy. 

Wobec ryzyka utraty ratingu inwestycyjnego i 

silnej deprecjacji kursu reala, rozpoczęto kon-

solidację fiskalna i monetarną. W br. rząd 

wprowadził szereg środków konsolidacji fi-

skalnej (m.in. podwyżek podatków od dóbr 

przemysłowych IPI, podatku od paliw oraz 

cen regulowanych), natomiast bank centralny 

kontynuował cykl zacieśniania polityki pie-

niężnej. Tym samym, w warunkach recesji 

prowadzona jest procykliczna polityka gospo-

darcza. 

Wykres 40. Dynamika oraz struktura tworze-

nia PKB w Brazylii (proc., r/r)  

 
Źródło: IBGE. 

 

Spadek wydatków konsumpcyjnych został 

pogłębiony  przez spadek realnych docho-

dów gospodarstw domowych, restrykcyjną 

politykę gospodarczą oraz wzrost niepewno-

ści. W II poł.br. na dochodzie do dyspozycji 

gospodarstw domowych  w coraz większym 

stopniu ciążyły spadek zatrudnienia, spowol-

nienie płac nominalnych, silny wzrost cen oraz 

rosnąca niepewność co do przyszłej sytuacji 

finansowej w związku z oczekiwanym ograni-

czaniem rządowych programów socjalnych. 
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Jednocześnie restrykcyjna polityka pieniężna 

silnie ograniczyła dostępność kredytu oraz 

zwiększyła koszt dotychczasowych zobowią-

zań kredytowych. 

O skali spadku inwestycji w II kw.br. zade-

cydowały ograniczenie inwestycji publicz-

nych, zacieśnienie fiskalne i monetarne oraz 

ograniczenie inwestycji w sektorze nafto-

wym. Oprócz słabości popytu konsumpcyjne-

go na inwestycjach zaważyły wstrzymanie 

większości inwestycji rządowych11 oraz re-

strykcyjna polityka monetarna. Od początku 

roku spadała również ilość inwestycji finan-

sowanych częściowo przez rząd za pośrednic-

twem brazylijskiego banku rozwoju (BNDES), 

czemu towarzyszył wzrost oprocentowania 

kredytów udzielonych przez BNDES. Na in-

westycjach w sektorze naftowym ciążyły na-

tomiast ceny ropy kształtujące się na granicy 

opłacalności wydobycia z podmorskich złóż  

oraz skandal korupcyjny w Petrobras12. 

Wykres 41. Dynamika finansowania za po-

średnictwem BNDES (proc. r/r.) oraz oprocen-

towanie kredytu BNDES (proc.)  

 
Źródło: BCB. 

 

W przeciwieństwie do ubiegłych kwartałów, 

od II kw. br. o istotnym pozytywnym udziale 

wymiany handlowej decydował już nie tylko 

słaby popyt krajowy. Wpływ załamania popy-

                                                      
11 W br. poziom inwestycji rządowych plasował się 

poniżej minimalnego poziomu odtworzeniowego 

istniejącej infrastruktury. 
12 Stawiane zarzuty obejmują ustawianie przetar-

gów przy największych projektach inwestycyjnych 

Petrobras. 

tu krajowego na eksport netto został wzmoc-

niony wzrostem eksportu Brazylii w II poł.br. 

Czynnikami stymulującym wzrost wolumenu 

eksportu były deprecjacja reala oraz proces 

odbudowy zapasów ropy na świecie, któremu 

sprzyja niski poziom ich cen. Dodatkowo po-

stępuje powolna odbudowa popytu ze Stanów 

Zjednoczonych oraz Argentyny. Ze względu 

na pogorszenie terms-of-trade skala poprawy 

salda bilansu handlowego była jednak zdecy-

dowanie mniejsza.  

Koniunktura przedsiębiorstw 

Dane miesięczne wskazują na utrzymujący 

się spadek produkcji przemysłowej na po-

czątku III kw.br. Spadek produkcji przemy-

słowej był najsilniejszy w kategorii dóbr kapi-

tałowych oraz dóbr konsumpcyjnych trwałego 

użytku. Odzwierciedlało to słabość  krajowego 

popytu inwestycyjnego oraz konsumpcji go-

spodarstw domowych. Od maja br. wyraźnie 

spada również tempo wzrostu produkcji w 

przemyśle wydobywczym, co wskazuje na 

powolne wygaszanie efektu wzrostu eksportu 

surowców w celach tworzenia zapasów w 

okresie niskich cen światowych. 

Wykres 42. Roczna zmiana stopnia wykorzy-

stania mocy produkcyjnych wg. kategorii dóbr 

(pkt. proc.)  

 
Źródło: FGV. 

 

Wraz ze spadkiem produkcji przemysłowej, 

do historycznie niskiego poziomu spadł sto-

pień wykorzystania mocy produkcyjnych. Ze 

względu na załamanie popytu krajowego, 

najsilniejsze spadki dotyczyły sektorów dóbr 

kapitałowych oraz dóbr konsumpcyjnych. W 
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przypadku dóbr konsumpcyjnych podobny 

stopień wykorzystania zasobów produkcyj-

nych był obserwowany na początku lat 90tych 

po znacznym zmniejszeniu barier handlo-

wych, co w dalszej perspektywie doprowadzi-

ło m.in. do bankructwa i likwidacji wielu bra-

zylijskich przedsiębiorstw. Historycznie niskie 

wykorzystanie zasobów produkcyjnych sta-

nowi decydującą barierę dla zwiększania na-

kładów inwestycyjnych w najbliższej przyszło-

ści. 

Na koniec III kw. br. również wskaźniki na-

strojów przedsiębiorstw pozostały  na histo-

rycznie niskim poziomie. Postrzeganie sytua-

cji bieżącej gospodarki brazylijskiej oraz sytua-

cji ankietowanych przedsiębiorstw pogorszyło 

się jedynie nieznacznie. Znacznie większy 

spadek odnotowały wskaźniki oczekiwań – w 

szczególności oczekiwań dotyczących kondycji 

brazylijskiej gospodarki. Spadek ten był wy-

wołany m.in. niepewnością związaną z polity-

ką fiskalną rządu. 

Wykres 43. Wskaźnik zaufania firm (pkt.) 

 
Źródło: CNI. 

 

Polityka fiskalna 

Polityka fiskalna rządu była istotnym źró-

dłem niepewności w sektorze przedsię-

biorstw i przyczyniła się do utraty ratingu 

inwestycyjnego przez Brazylię. Wobec spad-

ku przychodów podatkowych, wzrostu wy-

datków socjalnych i niewystarczającego ogra-

niczenia bieżących wydatków administracji 

centralnej oraz opozycji w kongresie dla dal-

szych środków konsolidacji fiskalnej, rząd 

obniżył cel fiskalny na 2016 r. z nadwyżki 

pierwotnej do deficytu. Porzucenie dalszych 

wysiłków konsolidacji fiskalnej i zbyt optymi-

styczna ocena warunków makroekonomicz-

nych13, stworzyły ryzyko silnego wzrostu dłu-

gu publicznego oraz stały się powodem przy-

spieszonej decyzji o odebraniu Brazylii ratingu 

inwestycyjnego przez S&P. Aktualne zmiany 

mające na celu uzyskanie w przyszłym roku 

pierwotnej nadwyżki budżetowej, przedsta-

wione przez rząd w reakcji na decyzję  S&P, są 

jednak obarczone dużą niepewnością ze 

względu na rosnącą opozycję w kongresie. 

Skalę niepewności zwiększa również dra-

styczny spadek poparcia społecznego dla 

urzędującej prezydent Rousseff. Spadek po-

parcia zmniejsza możliwości wpływu prezy-

dent Rousseff na Kongres oraz sprzyja poja-

wiającym się wśród parlamentarzystów gło-

som nawołującym do usunięcia jej z urzędu14.  

Rynek pracy. 

W lipcu br., wraz ze spadkiem aktywności 

gospodarczej pogłębiał się spadek zatrudnie-

nia. Korekta dotyczyła wszystkich sektorów 

gospodarki, włącznie z usługami, w których 

dotychczas spadek zatrudnienia był ograni-

czony. Zgodnie z oczekiwaniami, silnie spada-

ło zatrudnienie w przetwórstwie przemysło-

wym oraz w przemyśle wydobywczym, w 

którym zatrudnienie rosło bardzo dynamicz-

nie w okresie boomu surowcowego. 

 Spadek zatrudnienia oraz zwiększenie licz-

by ludności aktywnej zawodowo są przyczy-

ną wzrostowego trendu stopy bezrobocia. Do 

zwiększenia aktywności zawodowej przyczy-

                                                      
13 Skala zakładanego deficytu pierwotnego w 2016 

r. była istotnie zaniżona ze względu na zakładany 

przez ustawę budżetową pozytywny wzrost PKB 

z 2016 r. Aktualne prognozy wzrostu zakładają 

spadek PKB w 2016 r.  
14 Jako potencjalny powód impeachementu wskazuje 

się toczące się śledztwo w sprawie niezgodnego z 

prawem sposobu księgowania wydatków przez 

rząd w 2014 r., obniżającego je tymczasowo „na 

papierze” i fałszującego prawdziwy stan finansów 

państwa, co miało pomóc Rousseff w ubiegłorocz-

nej walce o reelekcję. 
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nił się z jednej strony powrót na rynek pracy 

osób, których aktywność zawodowa została 

opóźniona w skutek programów stypendial-

nych umożliwiających zdobycie wykształcenia 

wyższego, z drugiej zaś, spadek realnych do-

chodów do dyspozycji, który wymusił wejście 

na rynek pracy dotychczas nieaktywnych 

członków gospodarstw domowych. 

Wykres 44. Udział kategorii wiekowych we 

wzroście liczby ludności aktywnej zawodowo 

(pkt. proc.)  

 
Źródło: IBGE. 

 

Korekta na rynku pracy przyczyniła  się do 

spadku płac w ujęciu realnym. Płace w ujęciu 

nominalnym nadal rosły m.in. ze względu na 

uwarunkowania instytucjonalne15, stąd o skali 

spadku płac realnych decydował przede 

wszystkim wzrost cen. 

 Koniunktura konsumencka 

Spadające zatrudnienie oraz spadek płac 

realnych były główną przyczyną przyśpie-

szenia spadku sprzedaży detalicznej w II 

kw.br. oraz lipcu br. Wobec pogorszenia na 

rynku pracy, wysokiej inflacji, konsolidacji 

fiskalnej oraz restrykcyjnej polityki pieniężnej 

spadł dochód do dyspozycji gospodarstw do-

mowych, co wymusiło ograniczenie wydat-

ków konsumpcyjnych gospodarstw domo-

wych. Najsilniej spadła sprzedaż dóbr kon-

sumpcyjnych trwałych na które podniesiono 

stawkę IPI na pocz. br. 

                                                      
15 Automatyczna indeksacja płacy minimalnej. 

Po relatywnej stabilizacji na początku III kw. 

br. nastroje konsumentów ponownie uległy 

pogorszeniu. Spadek odnotowały zarówno 

ocena sytuacji bieżącej jak i oczekiwania. Ro-

sną obawy o utratę pracy w związku z coraz 

gorszą sytuacją gospodarczą, stopniowym 

ograniczaniem programów socjalnych oraz 

zamrożeniem płac w sektorze publicznym. 

Brak zaufania do rządu oraz zarzuty  fałszo-

wania obrazu stanu finansów publicznych 

podczas kampanii wyborczej prezydent Rous-

seff pogłębiają obawy o przyszłą sytuacją go-

spodarki brazylijskiej.  

Wykres 45. Wskaźnik zaufania konsumentów 

(pkt.) 

 
Źródło: FGV. 

Polityka pieniężna 

Wobec pogorszenia bieżących danych i ocze-

kiwań dotyczących aktywności gospodarczej, 

BCB wstrzymał cykl zacieśniania polityki 

pieniężnej. W ramach bieżącego cyklu, który 

rozpoczęto w kwietniu 2013 r. stopa referen-

cyjna została podniesiona o 700 pb. O wstrzy-

maniu cyklu zadecydowały znaczne pogor-

szenie prognoz wzrostu od ostatniej podwyżki 

stopy referencyjnej oraz względna stabilizacja 

prognoz inflacji. Poziom inflacji pozostaje jed-

nak wysoki, co w połączeniu z utrzymującym 

się ryzykiem dalszej deprecjacji reala oraz, w 

coraz mniejszym stopniu, zagrożeniem efek-

tami drugiej rundy wywołanymi podwyżkami 

cen administrowanych, nie pozwala na łago-

dzenie polityki pieniężnej.  
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Wykres 46.  Skumulowana zmiana prognoz 

brazylijskich analityków bankowych dotyczą-

cych dynamiki brazylijskiego PKB i inflacji w 

latach 2015-2016 (pkt. proc.) 

 
Źródło: BCB. 

Inflacja 

Pomimo załamania gospodarczego oraz wy-

sokich stóp referencyjnych BCB, inflacja 

przekroczyła 9,5% na pocz. III kw.br. Głów-

nymi czynnikami napędzającymi wzrost cen w 

br. były dostosowania cen administrowanych, 

podwyżki podatków na produkty przemysło-

we, paliwa i żywność oraz, w mniejszym stop-

niu, postępująca deprecjacja reala. 

 Wykres 47. Dynamika wskaźnika cen kon-

sumpcyjnych IPCA (proc., m/m)  

 
Źródło: IBGE. 

 

Wzrost inflacji zatrzymał się w sierpniu br. ze 

względu na zakończenie cyklu dostosowań 

cen administrowanych; w skali roku wzrost 

cen administrowanych utrzymuje się aktualnie 

na poziomie przekraczającym 15%. 

 

Prognozy 

Dotychczasowy wpływ na gospodarkę konso-

lidacji fiskalnej, restrykcyjnej polityki pie-

niężnej, oraz niepewności okazał się być sil-

niejszy od oczekiwań i jest główną przyczyną 

korekt prognoz wzrostu gospodarczego na 

następne lata. Aktualnie, oczekuje się dalszego 

spadku PKB w II poł. br. i w 2016 r. Najsilniej-

szy negatywny wpływ na dynamikę PKB będą 

miały inwestycje ograniczane w tym roku 

przez słabnący popyt krajowy, mniejszą do-

stępność finansowania oraz spadek inwestycji 

publicznych i inwestycji w sektorze wydo-

bywczym16. Jednocześnie coraz silniej będą 

spadać wydatki konsumpcyjne gospodarstw 

domowych - zaważą na nich duża niepewność, 

wysokie ceny oraz znaczne pogorszenie na 

rynku pracy. 

Oczekuje się, że presja inflacyjna będzie 

stopniowo się obniżać w ślad za słabym po-

pytem krajowym, który przeważy nad skut-

kami deprecjacji reala. Wzrost cen w br. bę-

dzie przede wszystkim napędzany dostoso-

waniem cen administrowanych, co nie będzie 

miało (według zapowiedzi rządu) miejsca w 

przyszłym roku. Stąd w przyszłym roku, infla-

cja będzie kształtowana przez słabnący popyt 

krajowy oraz efekty deprecjacji reala. 

Głównym czynnikiem ryzyka dla prognoz są 

zagrożenia zewnętrzne. Brazylia jest szczegól-

nie narażona na zawirowania gospodarcze w 

Chinach i ich oddziaływanie na globalne ceny 

surowców. Jednocześnie, ze względu na rece-

sję oraz negatywne perspektywy dla długu 

publicznego, Brazylia wydaje się być jedną z 

najbardziej narażonych spośród gospodarek 

wschodzących na negatywne skutki normali-

zacji polityki pieniężnej przez Fed.  

 

 

                                                      
16 W planach budżetowych zakładających deficyt 

pierwotny w 2016 r. rząd zakładał przywrócenie 

części inwestycji. Obniżka ratingu inwestycyjnego 

postawiła jednak te plany pod znakiem zapytania. 
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Tabela 11. Wybrane wskaźniki makroekonomiczne dla Brazylii  

Rachunki narodowe 2013 2014 
II 2014 III 2014 IV 2014 I 2015 II 2015 

(proc. r/r) 

PKB 2,5 0,1 -1,2 -0,6 -0,2 -1,6 -2,6 

Rynek pracy 2013 2014 
lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15 cze 15 lip 15 sie 15 

(proc. r/r lub poziom) 

Stopa bezrobocia 5,4 4,8 4,8 4,3 5,3 5,9 6,2 6,4 6,7 6,9 7,5 - 

Koniunktura bieżąca 2013 2014                     

Produkcja przemysłowa  2,1 -3,1 -6,0 -2,8 -5,0 -9,4 -3,3 -7,6 -8,7 -2,5 -8,7 - 

Sprzedaż detaliczna 4,2 2,4 -2,4 -2,2 -4,9 -10,4 -0,8 -8,5 -10,4 -3,6 -6,8 - 

Inflacja CPI 6,2 6,3 6,6 6,4 7,1 7,7 8,1 8,2 8,5 8,9 9,6 9,6 

Źródło: IBGE. 

Tabela 12. Prognozy makroekonomiczne dla Brazylii 

 

2015 2016 2017 III 2015 IV 2015 
 

I 2016 II 2016 

Realny PKB (proc., r/r) 

MFW (paź-15) -3,0 -1,0 -     

OECD (wrz-15) -2,8 -0,7 -     

Bloomberg (wrz-15) -2,5 -0,7 1,5 -2,9 -3,0 -2,4 -0,5 

Ankieta BCB (wrz-15) -2,8 -1,0 1,1 -3,6 -3,6 -2,5 -1,1 

IPCA (proc. r/r) 

Bloomberg (wrz-15) 8,8 6,3 5,0 9,5 9,4 7,5 6,7 
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Rosja

 Recesja pogłębiła się w II kw. br. 

 Koniunktura w przemyśle wciąż jest nieko-

rzystna, pogorszyły się również nastroje 

przedsiębiorstw w sektorze usług. 

 Spożycie gospodarstw domowych słabnie, 

głównie pod wpływem spadku realnych 

wynagrodzeń. 

 W miesiącach letnich ponownie wzrosła 

inflacja.  

 Bank centralny dalej obniżał stopy procen-

towe.  

 Rubel ponownie silnie się osłabił w związ-

ku z wyraźnym spadkiem światowych cen 

ropy naftowej 

Wzrost gospodarczy 

Recesja pogłębiła się w II kw. br. Zgodnie z 

najnowszymi danymi Rosyjskiego Urzędu 

Statystycznego w II kw. br. PKB obniżył się w 

ujęciu r/r o 4,6% wobec spadku o 2,2% r/r w I 

kw. br. Podobnie jak w I kw. br. spadek PKB 

był wynikiem przede wszystkim wyraźnego 

osłabienia konsumpcji prywatnej oraz dalsze-

go spadku inwestycji (Wykres 48). Dynamikę 

wzrostu gospodarczego w II kw. obniżyła 

również redukcja zapasów. Z kolei eksport 

netto miał dodatni wkład do wzrostu gospo-

darczego w tym okresie, przy czym wynikał 

on przede wszystkim ze spadku importu, a nie 

ze wzrostu eksportu. 

Koniunktura przedsiębiorstw 

W sektorze przedsiębiorstw utrzymuje się 

słaba koniunktura. Roczna dynamika inwe-

stycji kształtuje się na ujemnym poziomie od 

początku ub. r., a w ostatnich miesiącach 

spadki inwestycji uległy pogłębieniu (Wykres 

49).  

 

Wykres 48. Dynamika oraz struktura tworzenia 

PKB w Rosji (proc., r/r) 

 
Źródło: Rosyjski Urząd Statystyczny. 

Wykres 49. Dynamika inwestycji w środki trwałe 

(proc., r/r) 

Źródło: Thomson Reuters Datastream. 

W ostatnich kilku miesiącach pogłębił się rów-

nież spadek produkcji przemysłowej w ujęciu 

r/r, a wskaźnik PMI (Markit) w przetwórstwie 

nadal kształtuje się na poziomie poniżej 50 

punktów (Tabela 13). Słabe odczyty PMI w 

ostatnich miesiącach wynikały przede wszyst-

kim z silnego obniżenia się nowych zamówień, 

co sygnalizuje dalsze spadki produkcji w prze-

twórstwie w najbliższym okresie. W sierpniu 

nastąpiło również ponowne pogorszenie ko-

niunktury w sektorze usług, po chwilowej 

poprawie w lipcu – wskaźnik PMI Services 

(Markit) spadł do poziomu 49,1 (z 51,6 w lipcu 

br.), tj. najniższego od marca br. 
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Koniunktura konsumencka 

Spożycie gospodarstw domowych pozostaje 

słabe. W sierpniu br. sprzedaż detaliczna kon-

tynuowała rozpoczęte na początku br. głębo-

kie spadki w ujęciu r/r (Wykres 50). Wyraźnie 

spadł też wskaźnik zaufania konsumentów 

(centrum Lewady), prawdopodobnie w 

związku z ostatnią deprecjacją rubla, wzro-

stem zmienności na rynkach finansowych, a 

także malejącą siłą nabywczą dochodów wsku-

tek wzrostu inflacji w miesiącach letnich. Od 

początku br. realne płace silnie spadają w uję-

ciu r/r (Wykres 50).  

Wykres 50. Dynamika sprzedaży detalicznej i real-

nych wynagrodzeń (proc., r/r) 

 
Źródło: Thomson Reuters Datastream. 

Rynek pracy 

Sytuacja na rynku pracy uległa ostatnio po-

prawie, po pogorszeniu na początku br. W 

ostatnich miesiącach zauważalnie obniżyła się 

stopa bezrobocia, nadal kształtując się na rela-

tywnie niskim poziomie w porównaniu z po-

ziomem osiągniętym w latach 2009-2010 

(Wykres 51). Niski poziom bezrobocia w sytu-

acji trwającej recesji ma swoje źródło w dużym 

udziale sektora publicznego w zatrudnieniu i 

polityce rządu polegającej na obniżaniu fun-

dusz płac poprzez redukcję wynagrodzeń a nie 

poprzez zwolnienia pracowników.  

Wykres 51. Stopa bezrobocia w Rosji (proc.) 

 
 
Źródło: Thomson Reuters Datastream. 

Inflacja 

Po lekkim spadku w II kw. br., w lipcu i 

sierpniu inflacja nieznacznie wzrosła. Wpływ 

na to miała ponowna deprecjacja rubla, która 

przełożyła się na wzrost cen towarów impor-

towanych i wzrost inflacji bazowej (Wykres 

52). Jednocześnie w okresie letnim inflacja cen 

żywności kontynuowała spadek, przede 

wszystkim w związku z sezonowym spadkiem 

cen owoców i warzyw (których ceny obniżyły 

się w sierpniu br. o prawie 10% m/m).    

Wykres 52. Inflacja w Rosji (proc., r/r) 

Źródło: Thomson Reuters Datastream. 

Polityka pieniężna 

Od początku br. polityka pieniężna w Rosji 

uległa wyraźnemu złagodzeniu. Po gwałtow-
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nych podwyżkach stóp procentowych w 

grudniu ub. r.17, mających na celu m. in. ogra-

niczenie skali deprecjacji rubla, w br. Rosyjski 

Bank Centralny pięciokrotnie obniżał stopy 

procentowe. W rezultacie, główna stopa spa-

dła z 17,0% do 11,0% w sierpniu br., pozostając 

jednak powyżej poziomu sprzed najostrzejszej 

fazy kryzysu walutowego w połowie grudnia 

ub. r., tj. 9,5% (Wykres 53).  

 
Wykres 53. Główna stopa procentowa banku cen-

tralnego (proc.). 

Źródło: Thomson Reuters Datastream. 

 

Prognozy 

Perspektywy gospodarcze dla Rosji na IV kw. 

br. i 2016 r. są nadal niekorzystne. W nadcho-

dzących kilku kwartałach popyt wewnętrzny 

pozostanie słaby w związku z obniżającym się 

spożyciem gospodarstw domowych (w rezul-

tacie spadających realnych wynagrodzeń) oraz 

wciąż wysokim kosztem i niską dostępnością 

kredytu. Można oczekiwać, że w związku z 

wysokim poziomem zapasów oraz słabym 

globalnym popytem na ropę ceny tego surow-

ca utrzymają się na niskim poziomie przy-

najmniej w krótkim okresie, co będzie ograni-

czać rosyjskim władzom możliwości stymula-

cji popytu wewnętrznego poprzez wzrost wy-

datków budżetowych. Ponadto niskie ceny 

ropy będą sprzyjać osłabieniu rubla, co będzie 

miało negatywny wpływ na siłę nabywczą 

gospodarstw domowych. W sektorze przed-

                                                      
17 Z poziomu 9,5% do 17,0%. 

siębiorstw niekorzystny klimat inwestycyjny 

będzie się utrzymywał co najmniej do końca 

br., tj. do końca okresu obowiązywania nało-

żonych na Rosję przez Zachód sankcji gospo-

darczych. W najbliższym czasie popyt zagra-

niczny będzie miał raczej neutralny wpływ na 

dynamikę rosyjskiego PKB: z jednej strony 

wzrost gospodarczy powinno wspierać trwają-

ce ożywienie w strefie euro, z drugiej zaś stro-

ny słaba koniunktura w gospodarkach wscho-

dzących, w tym zwłaszcza w Chinach, będzie 

oddziaływała ograniczająco na tempo wzrostu 

gospodarczego w Rosji.   

Prognozy rynkowe dotyczące dynamiki PKB 

Rosji w bieżącym roku uległy obniżeniu w 

porównaniu do oczekiwań z maja br. We 

wrześniu br. ankietowani przez agencję Blo-

omberg analitycy oczekiwali, że dynamika 

PKB w Rosji w br. wyniesie -3,9% r/r (Źródło: 
Obliczenia własne NBP. 

 

Tabela 14), wobec majowych oczekiwań na 

poziomie -3,6% r/r. Jednocześnie, w porówna-

niu z majem zrewidowano w górę prognozę 

inflacji w br. (do 15,3% z poziomu 15,0%). W 

przyszłym roku analitycy oczekują jedynie 

bardzo słabego ożywienia i dynamiki PKB w 

wysokości 0,3% r/r, a także istotnego obniżenia 

inflacji (do 7,8%). 
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Tabela 13. Podstawowe dane makroekonomiczne dla Rosji 

 
2013 2014 II 14 III 14 IV 14 I 15 

 

 

II 15 

PKB (%, r/r) 1,3 0,6 0,7 0,9 0,4 -2,2  -4,6 

 
    

lis 
14 

gru 
14 

sty 
15 

lut  
15 

 
mar 
15  

 

kwi 
15 

maj 
15 

cze 
15 

lip 
15 

sie 
15 

Produkcja przem.  
(%, r/r) 

0,4 1,6 -0,4 3,9 0,9 -1,6 -0,6 -4,5 -5,5 -4,8 -4,7 -4,3 

Sprzedaż detaliczna  
(% r/r) 

3,9 2,5 1,9 5,1 -3,6 -7 -8,5 -9,6 -8,9 -9,2 -9,1 -9,1 

CPI  
(%, r/r) 

6,8 7,8 9,1 11,4 15 16,7 16,9 16,4 15,8 15,3 15,6 15,8 

Stopa bezrobocia 
(%) 

5,5 5,2 5,2 5,3 5,5 5,8 5,9 5,8 5,6 5,4 5,3 5,3 

          

Źródło: Obliczenia własne NBP. 

 

Tabela 14. Prognozy makroekonomiczne dla Rosji 

 

2015 2016 III 15 IV 15 I 16 II 16 III 16 

JP Morgan (paź-15) -3,7 0,5 0,8† 0,5† 0,5† 1,0† - 

IMF (paź-15) -3,8 -0,6 - - - - - 

Bloomberg (wrz-15) -3,9 0,3 -4,4 -4,0 -1,5 -0,5 0,6 

JP Morgan (paź-15) - - - 14,0 - 7,3 - 

IMF (paź-15) 14,5 8,5 - - - - - 

Bloomberg (wrz-15) 15,3 7,8 15,7 12,6  9,0  8,2 8,0 

† Dynamika kw/kw po odsezonowaniu i zannualizowaniu.
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Chiny

 Popyt wewnętrzny pozostaje słaby. 

 Dynamika inwestycji wciąż się obniża. 

 Utrzymuje się słaba koniunktura w przemy-

śle, a koniunktura w sektorze usług uległa 

ostatnio pogorszeniu. 

 Spożycie prywatne pozostaje relatywnie 

odporne. 

 Pojawiły się oznaki ożywienia popytu na 

mieszkania. 

 Polityka pieniężna została poluzowana w 

sytuacji ograniczonej presji inflacyjnej.  

 Podjęto działania wspierające inwestycje 

samorządów. 

Wzrost gospodarczy 

Według oficjalnych18 danych w II kw. br. 

dynamika PKB Chin ustabilizowała się na 

poziomie 7,0% r/r. Podobnie jak w poprzed-

nim kwartale na tempo wzrostu gospodarcze-

go ograniczająco oddziaływała przede wszyst-

kim słabość popytu wewnętrznego, zwłaszcza 

inwestycyjnego. W dalszym ciągu obniżała się 

dynamika inwestycji mieszkaniowych, a także 

inwestycji w powiązanych z budownictwem 

gałęziach przetwórstwa przemysłowego, 

zwłaszcza „ciężkich”, jak np. produkcja stali. 

Jednocześnie wzrost inwestycji infrastruktu-

ralnych utrzymał się na dość stabilnym po-

                                                      
18 W ostatnim okresie ponownie nasiliły się wąt-

pliwości dotyczące wiarygodności szacunków 

PKB publikowanych przez chiński urząd staty-

styczny. Według części analityków rynkowych, 

dane o częstotliwości miesięcznej, takie jak pro-

dukcja przemysłowa, zużycie energii elektrycznej 

w przemyśle czy wielkość ładunków przewiezio-

nych koleją, wskazują, że w II kw. br. faktyczny 

wzrost gospodarczy w Chinach był istotnie niższy 

niż oficjalny szacunek i kształtował się na pozio-

mie wyraźnie poniżej 7% r/r. 

ziomie (Wykres 54), przede wszystkim wsku-

tek polityki gospodarczej władz. 

Wykres 54. Dynamika inwestycji w Chinach (proc., 

r/r, narastająco od początku roku) 

 
Źródło: Thomson Reuters Datastream. 

 

Słaby popyt inwestycyjny znalazł odbicie w 

dalszym głębokim spadku (w ujęciu r/r) im-

portu w II kw. br. (Wykres 55)., choć należy 

podkreślić, że podobnie jak w I kw. br. spadek 

ten częściowo związany był z niskimi cenami 

importowanych surowców, w tym ropy naf-

towej. Jednocześnie, w przeciwieństwie do I 

kw. br., w okresie marzec-czerwiec br. wyraź-

nie obniżyła się roczna dynamika eksportu. 

Szczególnie osłabł popyt na chińskie towary z 

krajów należących do ASEAN oraz z pozosta-

łych gospodarek BRIC. 
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Wykres 55. Dynamika chińskiego PKB, inwestycji, 

eksportu oraz importu (proc.,  r/r) 

 
Źródło: Thomson Reuters Datastream. 

 

Koniunktura przedsiębiorstw 

Koniunktura w przemyśle dalej się pogarsza. 

Wprawdzie dynamika r/r produkcji przemy-

słowej ustabilizowała się w ostatnich miesią-

cach (Tabela 15), jednakże na niskim poziomie 

i w dużej mierze dzięki efektowi niskiej bazy 

w II poł. ub. r. Ponadto nastroje w sektorze 

przetwórczym wskazują na pogarszanie się 

koniunktury w ujęciu m/m. Wskaźnik PMI 

Manufacturing (Markit) znajduje się poniżej 

progu 50 punktów nieprzerwanie od marca br. 

(Tabela 15), a we wrześniu br. ukształtował się 

na poziomie najniższym od 6,5 roku.  

W sektorze usług utrzymuje się lepsza ko-

niunktura, choć uległa ona ostatnio pogor-

szeniu. Poziom aktywności mierzony wskaź-

nikiem PMI Services (Markit) był we wrześniu 

br. najniższy od 14 miesięcy i wyniósł 50,5 

punktu (wobec 51,5 punktu w sierpniu br.). 

Koniunktura konsumencka 

Podobnie jak w poprzednich kilku miesią-

cach, popyt konsumpcyjny pozostaje rela-

tywnie odporny, zwłaszcza na tle słabego 

popytu inwestycyjnego i ogólnie niekorzyst-

nej koniunktury w sektorze przedsiębiorstw. 

Dynamika sprzedaży detalicznej utrzymuje się 

na relatywnie wysokim poziomie, a w sierpniu 

br. była najwyższa od grudnia ub. r. (Tabela 

15). Spożycie gospodarstw domowych wciąż 

jest wpierane przez nadal szybki wzrost do-

chodów do dyspozycji oraz niską inflację. 

Rynek nieruchomości 

Na rynku nieruchomości pojawiły się oznaki 

ożywienia popytu. W ostatnich kilku miesią-

cach miał miejsce wzrost liczby transakcji, 

który zaowocował stabilizacją, a następnie 

wzrostem cen mieszkań (Wykres 56). Ożywie-

nie to można tłumaczyć poluzowaniem polity-

ki mieszkaniowej przez chińskie władze oraz 

obniżeniem stopy oprocentowania kredytów 

przez chiński bank centralny w ostatnich kilku 

miesiącach. Pomimo tych pozytywnych sygna-

łów w najbliższym czasie trudno jednak ocze-

kiwać wyraźnego ożywienia inwestycji miesz-

kaniowych, gdyż najpierw muszą zostać istot-

nie zmniejszone znaczne zapasy mieszkań już 

wybudowanych. 

Wykres 56 Średnia cena 1 m² mieszkania w 100 

głównych chińskich miastach (juany). 

 
Źródło: Thomson Reuters Datastream. 

 

Inflacja 

Presja inflacyjna w chińskiej gospodarce 

pozostaje ograniczona. Od początku bieżące-

go roku wskaźnik inflacji kształtuje się na po-

ziomie wyraźnie niższym od założonego przez 

władze na bieżący rok celu (3,0% r/r), choć w 

ostatnich miesiącach wykazywał nieznaczną 

tendencję wzrostową (Wykres 57). Jednocze-

śnie w ostatnich kilku miesiącach pogłębiła się 

trwająca od  3,5 roku deflacja cen producenta, 

głównie w związku ze spadkiem cen surow-

ców, w tym zwłaszcza ropy naftowej.   
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Wykres 57. Inflacja CPI i PPI (proc., r/r) 

Źródło: Thomson Reuters Datastream. 

 

Polityka pieniężna 

Obserwowane od kilku kwartałów spowol-

nienie gospodarcze, utrzymywanie się infla-

cji na niskim poziomie, a także silne spadki 

na chińskiej giełdzie latem br. skłoniły chiń-

skie władze do dalszego poluzowania polity-

ki pieniężnej w ostatnich kilku miesiącach.  

W czerwcu i sierpniu br. dokonano kolejnych19 

obniżek stóp procentowych oraz stopy rezerw 

obowiązkowych. W rezultacie, benchmarkowa 

jednoroczna stopa oprocentowania kredytów 

spadła z 6,0% w listopadzie ub. r. do 4,6% w 

sierpniu br., natomiast stopa oprocentowania 

depozytów – z 3,0% do 1,75%. Jednocześnie 

władze dokonały dalszej liberalizacji stóp pro-

centowych – zniesiono górny limit oprocento-

wania depozytów powyżej 1 roku (dotychczas 

banki komercyjne mogły ustalać maksymalne 

oprocentowanie tych depozytów na poziomie 

o 50% wyższym od stopy benchmarkowej 

ustalanej przez bank centralny). Z kolei stopa 

rezerw obowiązkowych dla dużych banków 

została obniżona od lutego br. w sumie o 200 

pb. do poziomu 18,0%. Należy jednak podkre-

ślić, że w sytuacji niskiej inflacji CPI oraz po-

głębienia deflacji PPI, dokonane w ostatnich 

miesiącach złagodzenie polityki pieniężnej 

należy uznać raczej za przeciwdziałające pa-

                                                      
19 Poprzednio stopy procentowe obniżono w listo-

padzie ub. r. oraz w lutym i maju br., natomiast 

stopę rezerw obowiązkowych – w lutym i kwiet-

niu br. 

sywnemu zacieśnieniu (w wyniku wzrostu 

realnych stóp procentowych) polityki pienięż-

nej, niż za działanie wyraźnie stymulujące 

wzrost gospodarczy. 

Prognozy 

Podejmowane przez chińskie władze działa-

nia, mające na celu pobudzenie popytu, po-

winny uchronić Chiny przed głębszym spo-

wolnieniem w IV kw. br. Oprócz poluzowa-

nia polityki pieniężnej i mieszkaniowej (m. in. 

poprzez obniżenie wymagań dotyczących 

wysokości wkładu własnego przy udzielaniu 

kredytów hipotecznych), w ostatnim okresie 

chiński rząd dokonał również pewnych zmian 

w polityce fiskalnej. W szczególności, podjęto 

działania w celu wsparcia finansowania wy-

datków inwestycyjnych jednostek samorzą-

dowych. Po pierwsze, wprowadzono pro-

gram20 konwersji części dotychczas zaciągnię-

tego długu samorządów, mający na celu 

zmniejszenie kosztów jego obsługi. Po drugie, 

zezwolono samorządom na dalsze zadłużanie 

się pozabudżetowe za pośrednictwem spółek 

specjalnego przeznaczenia (LGFV). Krok ten 

stanowi de facto zawieszenie reformy wpro-

wadzonej w październiku ub. r., zgodnie z 

którą samorządom zabroniono dalszego finan-

sowania przy wykorzystaniu LGFV, pozwala-

jąc im w zamian emitować obligacje komunal-

ne, jednak w ramach limitów ustalonych przez 

rząd centralny. Po trzecie, władze w sposób 

administracyjny nakazały bankom kredytować 

projekty inwestycyjne samorządów, nawet 

jeżeli nie są one w stanie spłacać kapitału lub 

odsetek od kredytów już istniejących21. Ogło-
                                                      

20 Polega on na zamianie wysoko oprocentowane-

go zadłużenia o krótkim terminie zapadalności, 

zaciągniętego przez samorządy w ostatnich kilku 

latach poza budżetem za pośrednictwem spółek 

specjalnego przeznaczenia (LGFV, ang. local 

government financing vehicles), na zadłużenie o 

niskich kosztach odsetkowych i dłuższym terminie 

zapadalności. 
21 Dyrektywa, wystosowana wspólnie przez mini-

sterstwo finansów, regulatora systemu bankowego 

i bank centralny, zabrania bankom odmawiać lub 

opóźniać udzielenia kredytu na projekty samorzą-

dowe rozpoczęte przed końcem ub. r. W razie ko-

nieczności, nakazuje im również renegocjację wa-
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szone w ostatnich miesiącach zmiany, zwięk-

szające dostępność finansowania dla inwestycji 

samorządowych, mogą pomóc Chinom unik-

nąć gwałtownego spowolnienia gospodarcze-

go w krótkim okresie, jednak zwiększają dłu-

gookresowe ryzyko niewypłacalności samo-

rządów oraz przeciwdziałają wysiłkom na 

rzecz poprawy efektywności i przejrzystości 

alokacji kapitału w gospodarce. 

 

Perspektywy wzrostu gospodarczego w Chi-

nach zależą przede wszystkim od sytuacji na 

rynku nieruchomości. Rynek nieruchomości 

jest jednym z niewielu niezależnych źródeł 

popytu finalnego i jest ściśle powiązany z in-

nymi gałęziami przemysłu, zwłaszcza kapita-

łochłonnymi. Jego znaczenie w Państwie Środ-

ka jest szczególnie duże ze względu na fakt, że 

znaczna część kredytów udzielonych w ostat-

nich latach została zabezpieczona właśnie nie-

ruchomościami, co oznacza, że poziom cen 

mieszkań i gruntów ma kluczowe znaczenie 

dla stabilności chińskiego systemu bankowego 

(w odróżnieniu od poziomu cen akcji na chiń-

skiej giełdzie). Obserwowane ostatnio ożywie-

nie popytu na mieszkania i wzrost ich cen 

zmniejsza krótkookresowe ryzyko gwałtow-

nego załamania koniunktury i destabilizacji 

systemu finansowego, ale wydaje się niewy-

starczającym bodźcem do znaczącego ożywie-

nia inwestycji mieszkaniowych. Najpierw mu-

szą bowiem zostać istotnie zmniejszone znacz-

ne zapasy mieszkań już wybudowanych. War-

to jednocześnie odnotować, że wpływ letnich 

spadków cen akcji na giełdzie na chiński 

wzrost gospodarczy będzie prawdopodobnie 

negatywny, ale ograniczony. Znaczenie giełdy 

w finansowaniu zarówno inwestycji przedsię-

biorstw, jak i konsumpcji gospodarstw domo-

wych jest niewielkie a ekspozycja chińskiego 

systemu bankowego na rynek akcji jest nie-

znaczna. 

 

Można oczekiwać, że w nadchodzących kwar-

tałach wzrost PKB w dalszym ciągu będzie 

wspierany przez relatywnie odporną kon-

sumpcję prywatną oraz sektor usług. Korzyst-

nie na chiński wzrost gospodarczy powinien 
                                                                             

runków oraz wydłużenie terminu spłaty zadłuże-

nia. 

oddziaływać rosnący popyt ze strony krajów 

rozwiniętych, natomiast postępujące spowol-

nienie gospodarcze w większości gospodarek 

wschodzących będzie oddziaływało negatyw-

nie na chiński eksport.  

 

Prognozy rynkowe dotyczące dynamiki PKB 

Chin w bieżącym i przyszłym roku uległy 

obniżeniu w porównaniu z oczekiwaniami z 

maja br. We wrześniu br. ankietowani przez 

agencję Bloomberg analitycy oczekiwali, że 

dynamika PKB w Chinach w br. wyniesie 6,9% 

(wobec oczekiwań na poziomie 7,0% w maju 

br.), a w przyszłym roku – 6,5% (wobec ocze-

kiwań na poziomie 6,7% w maju br.; Tabela 

16). Jednocześnie, w porównaniu z majem br.  

prognozy inflacji w  2015 r. i 2016 r. nie zmieni-

ły się istotnie. 



 

 

 
 

Chiny 

 55    

Tabela 15. Podstawowe dane makroekonomiczne dla Chin 

 
2013 2014 II 14 III 14 IV 14 I 15 

 

 

II 15 

PKB (%, r/r) 7,7 7,3 7,4 7,2 7,2 7,0  7,0 

 
    

lis 
14 

gru 
14 

sty 
15 

lut 
15 

mar  
15 

 
kwi 
15  

 

maj 
15 

cze 
15 

lip 
15 

sie 
15 

Produkcja przem.  
(%, r/r) 

9,7 8,3 7,2 7,9 6,8 6,8 6,8 5,9 6,1 6,8 6,0 6,1 

Sprzedaż detaliczna  
(% r/r) 

13,1 12,0 11,7 11,9 10,7 10,7 10,2 10,0 10,1 10,6 10,5 10,8 

CPI  
(%, r/r) 

2,6 2,0 1,4 1,5 0,8 1,4 1,4 1,5 1,2 1,4 1,6 2,0 

Stopa bezrobocia 
(%) 

4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

          

Źródło: Obliczenia własne NBP.

 

Tabela 16. Prognozy makroekonomiczne dla Chin 

 

2015 2016 III 15 IV 15 I 16 II 16 III 16 

JP Morgan (paź-15) 6,8 6,5 6,6† 6,3† 6,6† 6,4† - 

MFW (paź-15) 7,0 6,8 - - - - - 

Bloomberg wrz-15) 6,9 6,5 6,8 6,8 6,8 6,7 6,5 

JP Morgan (paź-15) - - - 2,4 - 2,9 - 

MFW (paź-15) 1,8 1,8 - - - - - 

Bloomberg (wrz-15) 1,6 2,0 1,8 2,1 2,2 2,0 2,0 

† Dynamika kw/kw po odsezonowaniu i zannualizowaniu.
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Indie

 Wzrost gospodarczy opiera się przede 

wszystkim na popycie krajowym - kon-

sumpcji gospodarstw domowych i inwesty-

cjach publicznych. 

 Zmienny krajowy popyt konsumpcyjny i 

malejący popyt zagraniczny ograniczają in-

westycje w sektorze prywatnym. 

 Nastroje przedsiębiorstw wahają się, choć 

nadal wskazują na ekspansję w przemyśle. 

 Niska inflacja oraz odłożenie w czasie pod-

wyżki stóp proc. Fed umożliwiły RBI dalsze 

luzowanie polityki monetarnej. 

Wzrost gospodarczy 

Wzrost PKB spowolnił w Indiach w II kw. br. 

Niespodziewane spowolnienie było spowo-

dowane obniżeniem się dynamiki konsumpcji 

gospodarstw domowych, na której zaważyły 

niskie dochody w sektorze rolniczym22. Przy-

spieszyły natomiast wydatki inwestycyjne 

napędzane przede wszystkim publicznymi 

inwestycjami w infrastrukturę. Wzrost inwe-

stycji sektora prywatnego był zdecydowanie 

słabszy. Udział wymiany handlowej we wzro-

ście PKB był ujemny przede wszystkim ze 

względu na stosunkowo szybki spadek eks-

portu; spadek importu był bowiem ograniczo-

ny. Niemniej jednak, na tle pozostałych go-

spodarek BRIC, tempo wzrostu PKB w In-

diach, opartego na stabilnym popycie we-

wnętrznym, pozostawało wysokie. 

Pomimo stosunkowo dobrej sytuacji gospo-

darczej Indii, dynamiczny wzrost w ubie-

głym roku fiskalnym był częściowo napę-

dzany czynnikami tymczasowymi. Do czyn-

ników tych należały m.in. dobre zbiory pod 

koniec zeszłorocznej pory monsunowej, które 

                                                      
22 Według szacunków S&P, dochody prawie 40% 

gospodarstw domowych są związane z rolnic-

twem, z czego dochody 2/3 z nich ściśle zależą od 

dochodów z upraw rolnych.  

przyczyniły się do utrzymania niskich cen 

żywności oraz spadek cen ropy naftowej23, 

ograniczający deficyt na rachunku obrotów 

bieżących, importowaną inflację oraz wydatki 

na subsydia paliwowe. Czynniki te wzmocniły 

konsumpcję gospodarstw domowych, umoż-

liwiły ograniczenie konsolidacji fiskalnej oraz 

pozytywnie wpłynęły na wskaźniki stabilności 

gospodarczej.  

 

Wykres 58. Dynamika oraz struktura tworze-

nia PKB w Indiach (proc., r/r) 

 Źródło: MSPI. 

Działania oraz pozytywne oczekiwania co do 

reform gospodarczych nowego rządu również 

stanowiły pozytywny bodziec wzrostu. Prze-

szło rok temu, rząd na którego czele stanął 

Narendra Modi, przedstawił program reform 

mających na celu większe wykorzystanie po-

tencjału gospodarczego Indii. Priorytetem 

reform były przede wszystkim industrializacja 

napędzana napływem FDI oraz zmniejszenie 

fragmentacji indyjskiej gospodarki dzięki in-

westycjom infrastrukturalnym oraz ujednoli-

ceniu stawek podatkowych we wszystkich 

stanach. W działanie te wpisuje się również 

poprawa otoczenia instytucjonalnego, czyli 

                                                      
23 Pomimo, że oczekuje się, iż ceny ropy pozostaną 

niskie, to ich kształtowanie się nie będzie już skut-

kować przyśpieszeniem dynamiki realnych do-

chodów do dyspozycji gospodarstw domowych, a 

więc nie będzie trwale podwyższać dynamiki kon-

sumpcji. 
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m.in. ograniczanie korupcji oraz usprawnianie 

administracji publicznej.  

Koniunktura przedsiębiorstw 

 

Korekta dynamiki produkcji w przetwór-

stwie w lipcu br. przełożyła się na spowol-

nienie produkcji przemysłowej. Po silnym 

wzroście w czerwcu br. produkcja w  przemy-

śle przetwórczym nieznacznie wyhamowała. 

Spowolnienie dotyczyło przede wszystkim 

produkcji dóbr konsumpcyjnych nietrwałych, 

wskazując na słaby popyt konsumpcyjny na 

początku okresu monsunowego w związku z 

niską intensywnością opadów. W tym samym 

czasie przyśpieszyła produkcja dóbr kapitało-

wych przerywając spadkową tendencję jej 

dynamiki obserwowaną w II kw. br. Jednak o 

trwałość tego przyśpieszenia zadecyduje, 

ograniczany nadal niskim poziomem wyko-

rzystania zasobów produkcyjnych, popyt in-

westycyjny w sektorze prywatnym. 

 

Wykres 59. Wykorzystanie zasobów produk-

cyjnych w I kw. (proc.) 

 
 Źródło: RBI. 

Nieznacznemu pogorszeniu uległy również 

wskaźniki nastrojów przedsiębiorstw w 

przemyśle, poprawiły się natomiast w usłu-

gach. Ogólnokrajowy kwartalny wskaźnik 

zaufania Confederation of Indian Industry (CII) 

wskazywał na korektę zaufania przedsię-

biorstw w II kw. br., która miała miejsce po 

znacznej poprawie nastrojów w ubiegłym roku 

związanej m.in. z działaniami rządu premiera 

Modi. We wrześniu br. nastąpiła także korekta 

wskaźnika PMI dla przemysłu przetwórczego 

po bardzo silnych odczytach na początku 

kwartału. Pomimo wahań, wskaźniki nastro-

jów przedsiębiorstw nadal plasują się powyżej 

50 pkt., wskazując na umiarkowaną ekspansję 

w przemyśle indyjskim. W sektorze usług 

wskaźnik PMI odrobił w III kw. br. straty z II 

kw. br.  

Inflacja 

W ostatnim okresie nadal spadała inflacja. 

Głównym czynnikiem stojącym za tym spad-

kiem były ceny żywności24, które ze względu 

na efekt bazy spadły w ujęciu r/r w okresie od 

lipca do sierpnia br. Efekt ten był wywołany 

silnymi wzrostami cen owoców i warzyw w 

analogicznym okresie ub.r.25 Do spadku inflacji 

przyczynił się również spadek inflacji bazowej 

odzwierciedlający wg. analityków wpływ ni-

skich cen ropy na usługi oraz, w coraz więk-

szym stopniu, słabnący wzrost popytu kon-

sumpcyjnego. 

 

Wykres 60. Inflacja CPI w Indiach (proc.)  

 
Źródło: RBI. 

Polityka pieniężna 

Bank centralny Indii (RBI) obniżył we wrze-

śniu stopę referencyjna o 50 pb. do poziomu 

6,75%. Od początku cyklu luzowania polityki 

pieniężnej rozpoczętego w styczniu br. stopa 

referencyjna została obniżona o 125 pb. Zade-

cydowały o tym przede wszystkim poziom 

inflacji na tyle niski, że efekty stosunkowo 

słabych opadów w porze monsunowej oraz 

                                                      
24 Waga żywości w indyjskim wskaźniku CPI 

przekracza 40%. 
25 Efekt ten wygaśnie we wrześniu br. istotnie 

zwiększając udział wzrostu cen żywności w infla-

cji CPI. 
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wygaśnięcie korzystnego efektu bazy dla cen 

żywności, nie powinny spowodować wzrostu 

wskaźnika CPI powyżej 6%, tj. górnej granicy 

celu inflacyjnego RBI. Wsparciem w utrzyma-

niu inflacji poniżej granicy celu będzie również 

restrykcyjna polityka fiskalna. Czynnikami 

zewnętrznymi sprzyjającymi tej decyzji były 

odsunięcie w czasie podwyżki stóp proc. przez 

Fed oraz utrzymujące się niskie ceny surow-

ców na rynkach światowych. 

Prognozy 

Prognozy zakładają, że konsumpcja gospo-

darstw domowych pozostanie głównym 

czynnikiem wzrostu w bieżącym roku fiskal-

nym. Będzie ona wspierana przez niskie ceny 

ropy, umiarkowaną inflację oraz akomodacyj-

ną politykę pieniężną. Niemniej jednak, ze 

względu na silny udział dochodów z działal-

ności rolniczej w dochodach gospodarstw do-

mowych, dynamika konsumpcji prywatnej 

będzie - z dużym prawdopodobieństwem - 

niższa niż wcześniej zakładano ze względu na 

stosunkowo niski poziom opadów podczas 

pory monsunowej. Wydatki inwestycyjne będą 

przede wszystkim napędzane inwestycjami 

publicznymi. Wzrost inwestycji sektora pry-

watnego pozostanie najprawdopodobniej sła-

by ze względu na utrzymujący się niski po-

ziom wykorzystania zasobów produkcyjnych. 

Czynnikiem wspierającym eksport Indii bę-

dzie deprecjacja rupii indyjskiej. Osłabiać ją 

będzie natomiast spowolnienie w Chinach i 

innych gospodarkach wschodzących. Nato-

miast długofalowy wpływ działań rządu na 

inwestycje i eksport będzie zależał od jego 

skuteczności przy wprowadzaniu w życie 

reform podatku GST (odpowiednik VAT) i 

systemu nabywania ziemi w celach gospodar-

czych26. 

Oczekiwania analityków wskazują na wzrost 

inflacji do poziomu 5,0% w RF16 tj. o 1 pkt. 

proc. poniżej górnej granicy celu inflacyjnego 

RBI. Głównymi czynnikami stymulującymi 

                                                      
26 Rząd napotyka bowiem opór w izbie wyższej 

kongresu, co może skutkować zablokowaniem 

reform, lub przyjęciu ich jedynie w okrojonym za-

kresie. 

wzrost inflacji będą przede wszystkim rosnące 

ceny żywności, napędzane niskimi zbiorami w 

porze monsunowej i wygasającymi efektami 

bazy, oraz efekty deprecjacji rupii indyjskiej. 

Niemniej jednak słabe zbiory przełożą się 

również na spowolnienie wzrostu popytu kon-

sumpcyjnego gospodarstw domowych, czę-

ściowo hamując wzrost cen. Utrzymaniu infla-

cji poniżej celu będą sprzyjać również niskie 

ceny surowców, w tym ropy naftowej. 
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Tabela 17. Podstawowe dane makroekonomiczne dla Indii  

Rachunki narodowe 2013 2014 
II 2014 III 2014 IV 2014 I 2015 II 2015 

(proc. r/r) 

PKB 6,9 7,2 6,7 8,4 6,6 7,5 7,0 

Koniunktura bieżąca 2013 2014 
lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15 cze 15 lip 15 sie 15 

(proc. r/r lub poziom) 

Produkcja przemysłowa  0,6 1,5 -6,0 3,6 2,8 4,8 2,5 3,0 2,5 4,4 4,2 - 

Inflacja CPI 10,1 7,2 4,2 4,7 5,2 5,4 5,3 4,9 5,0 5,4 3,7 3,7 

Uwaga: Dane odnoszą się do lat finansowych rozpoczynających się 1 kwietnia, a kończących 31 marca następne-

go roku kalendarzowego. 

Źródło: Obliczenia własne NBP. 

Tabela 18. Prognozy makroekonomiczne dla Indii 

 

2015 2016 2017 III 2015 IV 2015 I 2016 II 2016 

Realny PKB (proc., r/r) 

MFW (paź-15) 7,3 7,5 -     

OECD (wrz-15) 7,2 7,3 -     

Bloomberg* (wrz-15) 7,5 8,0 - 7,4 7,8 8,0 8,0 

SPF RBI** (wrz-15) 7,4 8,0 - 7,5 7,4 7,9 8,1 

IPCA (proc. r/r) 

Bloomberg* (wrz-15) 5,0 5,5 - 4,1 5,0 5,3 4,8 

* Prognozy roczne Bloomberg i SPF RBI odnoszą się do lat fiskalnych rozpoczynających się 1 kwietnia, a kończą-

cych 31 marca następnego roku kalendarzowego. 

* 36th Survey of Professional Forecasters – ankieta banku centralnego Indii. 
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Europa Środkowo-Wschodnia

 Trwające ożywienie gospodarcze nadal 

opiera się na wzroście popytu krajowego. 

 Motorami wzrostu są poprawiająca się sytu-

acja na rynkach pracy, napływ środków z 

UE i ożywienie akcji kredytowej wpierane 

przez akomodacyjną politykę pieniężną.  

 Dynamika popytu zewnętrznego lekko 

osłabła. 

 Na utrzymanie się ożywienia w regionie 

EŚW w III kw. 2015 r. wskazują wskaźniki 

koniunktury konsumenckiej i w sektorze 

przedsiębiorstw. 

 Spadek cen surowców energetycznych i 

zmiany podatkowe w Rumunii doprowa-

dziły do ponownego pojawienia się deflacji. 

 Prognozy wskazują na utrzymanie tempa 

ożywienia gospodarczego i powolny wzrost 

inflacji w 2016-2017.  

 Sytuacja w otoczeniu zewnętrznym regionu 

jest głównym zagrożeniem dla wzrostu go-

spodarczego. 

Wzrost gospodarczy 

Tempo ożywienia gospodarczego w krajach 

Europy Srokowo-Wschodniej (EŚW) ustabili-

zowało się. Roczne tempo wzrostu PKB w II 

kw. 2015 r. wyniosło 3,3% r/r, wobec 3,2% w I 

kw. Najszybszy wzrost PKB, podobnie jak w 

poprzednim kwartale, miał miejsce w Cze-

chach, które obok Irlandii i Malty należały do 

najdynamiczniej rosnących gospodarek UE. 

Nieznaczne spowolnienie wzrostu zaobser-

wowano jedynie na Węgrzech, co wiązało się 

za spowolnieniem wzrostu eksportu. Odwró-

cenie negatywnych tendencji miało natomiast 

miejsce w krajach bałtyckich, nawet pomimo 

utrzymującej się wysokiej niepewności co do 

sytuacji gospodarczej w związku z pogłębiają-

cą się recesją w Rosji. 

Popyt krajowy pozostaje filarem wzrostu 

gospodarczego w regionie (Wykres 61). Dy-

namika konsumpcji prywatnej, wspierana 

przez dalszą poprawę sytuacji na rynkach 

pracy, dynamiczny wzrost wynagrodzeń, a 

także ponowny spadek inflacji w większości 

krajów regionu wzrosła w II kw. br. Nadal 

ważnym czynnikiem wzrostu pozostają rów-

nież inwestycje, aczkolwiek w ich przypadku 

sytuacja w poszczególnych krajach EŚW jest 

zróżnicowana. Szybki wzrost nakładów inwe-

stycyjnych ma miejsce w Czechach, Polsce, 

Rumunii, na Słowacji, a także na Litwie. Duży 

wkład do wzrostu nakładów inwestycyjnych, 

zwłaszcza w Czechach, na Słowacji i Wę-

grzech, miały infrastrukturalne inwestycje 

publiczne, które przyspieszyły w związku ze 

zbliżającym się zakończeniem możliwości 

wykorzystania środków z perspektywy finan-

sowej na lata 2007-2013. W części gospodarek 

(Polska, Czechy, Słowacja) zaobserwować 

można było również wzrost inwestycji pry-

watnych w odpowiedzi na rosnący stopień 

wykorzystania mocy produkcyjnych w prze-

myśle. W Rumunii wzrosły prywatne inwesty-

cje budowalne w związku z korzystnymi 

zmianami podatkowymi. Zmniejszenie skali 

konsolidacji fiskalnej i dalsze luzowanie poli-

tyki pieniężnej również sprzyjało wzrostowi 

popytu krajowego. 

Wykres 61. Dynamika oraz struktura tworzenia 

PKB w krajach EŚW (proc., r/r) 

 
Źródło: Eurostat. 
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Wzrost popytu krajowego był w coraz więk-

szym stopniu wspierany przez zwiększającą 

się akcję kredytową. Dotyczyło to jednak tyl-

ko krajów „północy” (Polska, Czechy, Słowa-

cja, kraje bałtyckie), czyli krajów, w których 

sytuacja w sektorach finansowych jest stabilna. 

W krajach „południa”, zmagających się z niską 

jakością portfela kredytowego i niekorzystny-

mi dla banków wprowadzonymi i planowa-

nymi regulacjami (m.in. przewalutowanie 

kredytów na Węgrzech i w Chorwacji), podaż 

kredytów zmniejszała się i w najbliższych 

kwartałach pozostanie słaba (Wykres 62). 

Wykres 62. Kredyt bankowy dla sektora prywatne-

go (proc., r/r) 

 
Uwaga: Pólnoc: Polska, Czechy, Słowacja, kraje 

bałtyckie; Południe: Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, 

Słowenia, Węgry. 

Źródło: Eurostat. 

Dynamika obrotów handlu zagranicznego 

spowolniła w II kw. 2015 r. Dynamika ekspor-

tu osłabła bardziej niż importu, co spowodo-

wało, że wkład eksportu netto do wzrostu był 

ujemny. Spowolnienie eksportu było wyni-

kiem niższej dynamiki sprzedaży na rynki UE, 

zwłaszcza do strefy euro. Dotyczyło to jednak 

jedynie dóbr finalnych, przede wszystkim 

konsumpcyjnych. Dynamika eksportu dóbr 

pośrednich nie zmieniła się w porównaniu z 

początkiem 2015 r. Oznacza to, że wzrost po-

pytu w otoczeniu strefy euro, poprzez handel 

wewnątrzkorporacyjny, zniwelował efekt słab-

szego wzrostu popytu wewnętrznego ze stro-

ny głównego partnera handlowego regionu. 

Jednocześnie eksport do krajów spoza UE 

wciąż się obniżał. 

Koniunktura przedsiębiorstw 

Koniunktura w sektorze przemysłowym 

utrzymywała się w III kw. 2015 r. na stabil-

nym, wysokim poziomie Odczyty wskaźni-

ków BCI Komisji Europejskiej dla regionu 

EŚW właściwie nie zmieniły się wobec II kw. 

2015 r. Jedynie w Czechach i na Słowacji we 

wrześniu br. miał miejsce ich zauważalny spa-

dek, co wiązać można z problemami koncernu 

Volkswagen, którego obecność ma duże zna-

czenie dla sektora motoryzacyjnego i całego 

przemysłu przetwórczego w tych krajach. 

Wskaźniki PMI dla największych gospodarek 

regionu w III kw. br. również wskazywały na 

wzrost aktywności w przemyśle przetwór-

czym Polski, Czech i Węgier (ich wartość 

przekraczała 50 pkt.), jednak ich wskazania 

powoli się obniżały. Warto zauważyć, że  

subindeksy opisujące przyszłość (napływ za-

mówień, oczekiwana produkcja i zatrudnienie) 

nieznacznie spadły, co może sugerować osła-

bienie aktywności w przemyśle w kolejnych 

kwartałach.  

Wykres 63. Dynamika produkcji przemysłowej i 

eksportu (proc., r/r) 

 
Źródło: Eurostat. 

Produkcja przemysłowa w regionie EŚW 

nadal dynamicznie rosła, nawet pomimo nie-

znacznego spowolnienia eksportu (Wykres 

63), co sugeruje, że szybko rosnący popyt kra-

jowy rekompensował wolniejszy wzrost popy-

tu zagranicznego. Jednak w części krajów, 

przede wszystkim na Węgrzech, ma miejsce 

powolne wyhamowanie wzrostów produkcji 

w przemyśle, w związku z wyraźnie słabną-
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cym popytem ze strony rynków spoza UE, 

zwłaszcza na dobra inwestycyjne. 

Silny popyt krajowy korzystnie wpływał na 

koniunkturę w usługach. Wskaźniki nastro-

jów przedsiębiorców w sektorze usług w III 

kw. 2015 r. wzrosły (Wykres 64), co wynikało 

przede wszystkim z poprawy oceny przyszłe-

go popytu i przełożyło się także na oceny 

przyszłego zatrudnienia w usługach.  

Wykres 64. Wskaźniki zaufania przedsiębiorstw w 

przemyśle i usługach (pkt.) 

 
Źródło: Komisja Europejska 

Przyspieszenie inwestycji publicznych sprzy-

jało wzrostowi aktywności w budownictwie. 

Dotyczy to przede wszystkim Czech, Słowacji i 

Węgier, gdzie wyraźny wzrost aktywności w 

budownictwie w ostatnich miesiącach wynikał 

z przyspieszenia prac związanych z budową 

obiektów inżynierii lądowej i wodnej, czyli w 

większości inwestycji publicznych, współfi-

nansowanych ze środków UE. Wynikało to z 

przyspieszenia absorbcji środków unijnych 

przez te kraje w związku z kończącą się moż-

liwością wykorzystywania funduszy z per-

spektywy finansowej na lata 2007-2013. Pry-

watne inwestycje budowlane rosły zdecydo-

wanie wolniej. Jedynie w Rumunii, Polsce i na 

Słowacji prywatne inwestycje budowlane 

przyspieszyły. 

Rynek pracy 

Sytuacja na rynkach pracy w dalszym ciągu 

wspierała wzrost popytu gospodarstw do-

mowych. Stopa bezrobocia w regionie EŚW 

w I poł. 2015 r. wciąż spadała, zbliżając się do 

poziomów obserwowanych przed wybuchem 

globalnego kryzysu finansowego (Wykres 65). 

Jej spadek był zauważalny zwłaszcza w Chor-

wacji i na Słowacji, czyli w krajach charaktery-

zujących się od lat najwyższą stopą bezrobocia 

w regionie. Liczba bezrobotnych zwiększyła 

się jedynie w Rumunii. Wynikało to ze zmniej-

szającego się zatrudnienia w rolnictwie w tym 

kraju (efekt ujawniania „ukrytego bezrobocia” 

w sektorze rolniczym). 

Wykres 65. Stopa bezrobocia w krajach EŚW (proc.) 

 
Źródło: Eurostat. 

Wykres 66. Struktura zmiany zatrudnienia 

(pkt. proc., r/r) 

 
Źródło: Eurostat. 

Zatrudnienie w gospodarkach EŚW nadal 

rosło. W skali całego regionu liczba pracują-

cych zwiększyła się o 1,2% r/r (dane z rachun-

ków narodowych uwzględniające samoza-

trudnionych). Liczba pracujących zwiększyła 

się zarówno w pro-eksportowo nastawionym 

przemyśle, jak i usługach nakierowanych 
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głównie na rynki krajowe (Wykres 66). W dal-

szym ciągu wyraźny spadek zatrudnienia wi-

doczny był w rolnictwie, zwłaszcza Bułgarii i 

Rumunii, w których to krajach ma miejsce 

wyraźne zmniejszanie się przerośniętego sek-

tora rolniczego. 

Zwiększeniu zatrudnienia towarzyszył dy-

namiczny wzrost płac nominalnych. Zauwa-

żalne to było zwłaszcza w krajach, gdzie zasób 

siły roboczej w ostatnich latach zmniejszył się  

w wyniku emigracji, tzn. Bułgarii, Rumunii i 

krajach bałtyckich, gdzie dynamika wynagro-

dzeń nominalnych w I poł. 2015 r. rosła w 

tempie przekraczającym 5% r/r (Wykres 67). 

Wykres 67. Tempo wzrostu nominalnych wynagro-

dzeń w krajach EŚW (proc., r/r) 

 
Źródło: Eurostat. 

Koniunktura konsumencka 

Nastroje konsumentów nieznacznie się obni-

żyły, jednak korzystna sytuacja w gospodarce 

realnej wskazuje , że odejście od tendencji 

wzrostowej będzie krótkotrwałe. Na począt-

ku III kw. spadek wskaźników CCI Komisji 

Europejskiej wynikał ze wzrostu oczekiwań 

inflacyjnych. Dodatkowo, w Czechach, Polsce i 

na Węgrzech we wrześniu br. obniżyła się 

ocena przyszłej sytuacji finansowej w związku 

z oczekiwanym przez gospodarstwa domowe 

pogorszeniem się sytuacji na rynku pracy. 

Zmiana ta wydaje się jednak mieć krótkotrwa-

ły charakter, związany z pogorszeniem nastro-

jów społecznych wywołanych kryzysem mi-

gracyjnym. W kolejnych miesiącach optymizm 

konsumentów w regionie powinien ponownie 

wzrosnąć, zwłaszcza że sprzyjać temu będzie 

utrzymująca się poprawa sytuacji na rynkach 

pracy i ponowny spadek cen zwiększający siłę 

nabywczą dochodów do dyspozycji. Wpływ 

zmiany nastrojów konsumentów nie miał zna-

czącego wpływu na dynamikę sprzedaży deta-

licznej, która w ostatnich miesiącach utrzy-

mywała się na relatywnie stabilnym i najwyż-

szym od I poł. 2008 r. poziomie (Wykres 68), 

zwłaszcza w krajach, w których napędzana 

była ona przez silny wzrost płac nominalnych 

(kraje bałtyckie i Rumunia). 

Wykres 68. Sprzedaż detaliczna (proc.) i wskaźniki 

nastrojów konsumentów CCI (pkt.)  

 
Źródło: Komisja Europejska, Eurostat. 

Polityka pieniężna 

Niska inflacja oraz chęć wspierania ożywie-

nia gospodarczego powodowały, że banki 

centralne w krajach EŚW utrzymywały ła-

godne nastawienie polityki pieniężnej. Banki 

centralne Czech (CNB), Polski (NBP) i Rumu-

nii (NBR) utrzymywały stopy procentowe na 

rekordowo niskim poziomie. Narodowy Bank 

Węgier (MNB) zdecydował się na dalsze obni-

żenie głównej stopy procentowej (stopy dwu-

tygodniowych operacji repo) do kolejnej naj-

niższej wartości w historii (Wykres 69). MNB 

zapowiedział także, że od 23 września br. 

głównym instrumentem prowadzenia polityki 

pieniężnej będą operacje depozytowe z termi-

nem zapadalności trzech miesięcy, natomiast 

ograniczane będą dwutygodniowe operacje 

repo. Zmiana ta ma zachęcić banki do zakupu 

obligacji skarbowych oraz rozwijania akcji 

kredytowej. 



 

 

 
 
 

Europa Środkowo-Wschodnia 

 64    

Wykres 69. Główne stopy procentowe banków 

centralnych (proc., r/r) 

 
Źródło: Banki centralne. 

Banki centralne Czech i Węgier kontynuowa-

ły stosowanie niekonwencjonalnych środ-

ków mających na celu otrzymanie ożywienia 

gospodarczego. CNB utrzymał w mocy swoją 

decyzję o przedłużeniu stosowania asyme-

trycznego celu kursowego (zapobieganie 

umocnieniu się kursu EUR/CZK powyżej po-

ziomu 27) co najmniej do połowy 2016 r. W 

lipcu 2015 r. CNB był zmuszony do interwencji 

walutowych w celu osłabienia kursu korony, 

po raz pierwszy od ustanowienia celu kurso-

wego w listopadzie 2013 r. MNB z kolei zde-

cydował się na przedłużenie programu wspie-

rania akcji kredytowej dla małych i średnich 

przedsiębiorstw (Funding for Growth Scheme+). 

Według MNB pierwszy etap programu FGS, 

możliwość skorzystania z którego wygasa z 

końcem 2015 r., cieszył się dużą popularnością 

wśród banków i przedsiębiorców. Do 1 wrze-

śnia 2015 r. wykorzystano 95% środków z ok. 

320 mld EUR przeznaczonych na ten cel. 

Inflacja 

W II poł. 2015 r. w krajach EŚW ponownie 

pojawiła się deflacja. W sierpniu br. roczna 

dynamika HICP w skali całego regionu wynio-

sła -0,5% r/r. Najgłębszą deflację obserwowano 

w Rumunii, co było efektem obniżenia stawki 

VAT na żywność w czerwcu br. (z 24% do 9%). 

Zmiana ta spowodowała spadek dynamiki cen 

żywności w Rumunii o prawie 8 pp., co prze-

łożyło się na spadek inflacji HICP w całym 

regionie o blisko 0,4 pp. (Wykres 70).  

Wykres 70. Inflacja HICP (proc., r/r) i jej komponen-

ty (pkt. proc., r/r) w krajach EŚW w sierpniu 2015 r. 

 
Źródło: Eurostat. 

Do spadku dynamiki cen przyczyniły się 

ceny energii, a zwłaszcza paliw (Wykres 71). 

Obserwowany od maja br. ponowny spadek 

cen ropy naftowej na rynkach światowych 

przełożył się na pogłębienie spadku cen paliw 

w krajach EŚW. Dodatkowo w Bułgarii i kra-

jach bałtyckich obniżono ceny regulowane 

elektryczności, gazu i energii cieplnej.  

Wykres 71. Inflacja HICP (proc., r/r) i jej komponen-

ty (pkt. proc., r/r) 

 
Źródło: Eurostat. 

Inflacja bazowa nieznacznie wzrosła, jednak 

wciąż utrzymywała się na stabilnym i niskim 

poziomie. Na początku II poł 2015 r. wynosiła 

ona 0,8%. Niska inflacja bazowa to w części 

wynik wciąż stosunkowo słabej presji popy-

towej. Według szacunków KE w ub.r. w więk-

szości krajów regionu, poza krajami bałtycki-

mi, luka popytowa była ujemna. Z drugiej 

strony, niskie ceny surowców, spadek cen 
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producentów i niska inflacja za granicą prze-

kładały się na niską dynamikę cen pozostałych 

towarów i usług. 

Prognozy 

Tempo ożywienia gospodarczego w krajach 

EŚW w latach 2015-2017 utrzyma się na po-

ziomie zbliżonym do I poł. 2015 r. Mediana 

prognoz instytucji ankietowanych przez Blo-

omberg zakłada wzrost gospodarczy w regio-

nie EŚW w najbliższych latach na poziomie ok. 

3% r/r (Tabela 20). Prognozy na 2015 r. zostały 

nieznacznie podwyższone w stosunku do koń-

ca II kw. br. wskutek korekty w górę oczeki-

wanego tempa wzrostu gospodarczego w Buł-

garii, Czechach i Rumunii. W najbliższych 

latach najszybciej rozwijającymi się gospodar-

kami będą Polska i Rumunia. Wyraźne spo-

wolnienie wzrostu nastąpić ma w Czechach i 

na Węgrzech, co wynika z wygasania impulsu 

związanego z wykorzystywaniem funduszy 

UE. Wzrost gospodarczy opierać się będzie 

wciąż na popycie krajowym. Coraz większą 

rolę będzie odgrywać konsumpcja gospo-

darstw domowych. Słabszy będzie natomiast 

wkład inwestycji, zwłaszcza publicznych, w 

związku z wygasaniem napływu środków z 

poprzedniej perspektywy finansowej UE. 

Główne ryzyka dla wzrostu, w większości 

negatywne, pochodzą z otoczenia zewnętrz-

nego. Jednym z nich jest silniejsze od obecnie 

oczekiwanego spowolnienie gospodarcze w 

Chinach. Chociaż Chiny nie należą do głów-

nych odbiorców eksportu krajów EŚW (ok. 

1,3% całości eksportu w 2014 r.), to skala po-

średnich powiązań handlowych, m.in. poprzez 

europejskie sieci produkcyjne, jest dwukrotnie 

wyższa. Dodatkowo, duża otwartość handlo-

wa krajów regionu powoduje, że są one silnie 

narażone na zmiany globalnego popytu wy-

wołanego przez możliwe załamanie gospodar-

cze w Chinach. Zagrożeniami dla wzrostu są 

także zakłócenia w transporcie będące konse-

kwencją kryzysu migracyjnego, czy też pro-

blemy grupy Volkswagen, które mogą wpły-

nąć na zakłócenia w produkcji w sektorze mo-

toryzacyjnym, zwłaszcza w Czechach, na Sło-

wacji i Węgrzech. Niekorzystne czynniki ryzy-

ka mogą być rekompensowane przez większe 

od oczekiwanego ożywienie popytu we-

wnętrznego w strefie euro. Dodatkowym 

czynnikiem wspierającym konsumpcję, a także 

produkcję przemysłową w regionie może być 

utrzymywanie się na niskim poziomie cen 

surowców, przede wszystkim surowców ener-

getycznych. 

Prognozy inflacji pozostają niskie. Obserwo-

wany w ostatnich miesiącach spadek inflacji w 

regionie spowodowany obniżaniem się cen 

surowców energetycznych, a także silniejszym 

od oczekiwanego spadkiem inflacji w Rumu-

nii, spowodował korektę w dół prognoz infla-

cji dla regionu na 2015 r. Uczestnicy ankiety 

Bloomberg oczekują utrzymania się deflacji w 

kolejnych miesiącach 2015 r. i powolnego 

wzrostu dynamiki cen w kolejnych latach. 

Wzrost inflacji w latach 2016-2017 ma wynikać 

z wygasania wpływu niskich cen energii i 

żywności, a także domykania się luki popyto-

wej i tym samym wzrostu inflacji bazowej. 
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Tabela 19. Podstawowe dane makroekonomiczne dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej 

Rachunki narodowe 2013 2014 
II 14 III 14 IV 14 I 15 II 15 II 14 III 14 IV 14 I 15 II 15 

(%, kw/kw lub poziom) (%, r/r) 

PKB 1,4 2,8 0,6 0,8 0,7 1,1 0,7 2,8 2,8 2,6 3,2 3,3 

Konsumpcja prywat-
na 

0,7 2,7 0,6 0,6 0,9 1,1 0,8 2,6 2,7 2,9 3,2 3,3 

Inwestycje -1,1 4,9 1,5 1,0 1,0 1,7 2,1 5,3 5,2 4,7 5,2 5,9 

Eksport 4,9 6,6 1,4 0,6 2,2 2,5 0,1 7,0 5,4 6,1 6,8 5,5 

Import 3,1 7,7 1,6 0,6 2,1 2,5 0,9 8,7 6,8 6,9 7,0 6,2 

Rynek pracy 2013 2014                     

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

Wynagrodzenia 3,9 4,7 - - - - - 5,0 4,1 4,5 4,8 4,4 

Stabilność makroe-
konomiczna 

2013 2014                     

Saldo obrotów bieżą-
cych (% PKB) 

-0,1 0,0 -0,1 0,2 0,0 0,5 0,2 - - - - - 

MPI netto (% PKB) -63,1 -60,1 -62,3 -61,8 -60,1 -57,4 - - - - - - 

Koniunktura bieżą-
ca 

2013 2014 
kwi 15 maj 15 cze 15 lip 15 sie 15 kwi 15 maj 15 cze 15 lip 15 sie 15 

(%, m/m lub poziom) (%, r/r) 

Produkcja przemy-
słowa 

2,7 4,1 -0,8 0,4 0,5 0,4 - 3,7 4,6 4,8 4,3 - 

Sprzedaż detaliczna 2,2 3,0 0,0 0,9 0,1 -0,1 - 5,1 6,5 6,3 5,8 - 

Zaufanie w przemy-
śle (pkt.) 

-9,8 -4,1 -2,8 -3,7 -3,6 -3,7 -3,0 - - - - - 

Zaufanie konsumen-
tów (pkt) 

-26,6 -18,0 -11,5 -13,2 -12,5 -14,2 -13,2 - - - - - 

Rynek pracy 2013 2014                     

Stopa bezrobocia 
(%) 

10,0 9,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 - - - - - 

Ceny i inflacja 2013 2014                     

HICP 1,6 0,4 - - - - - -0,1 0,2 -0,2 -0,4 -0,4 

Inflacja bazowa 1,4 1,0 - - - - - 0,7 0,8 0,5 0,5 0,5 

Kredyt dla sekt. 
prywatnego 

-1,1 -0,2 - - - - - 1,8 2,7 3,1 3,1 3,0 

* Średnia arytmetyczna. 

Źródło: Obliczenia własne NBP. 

Tabela 20. Prognozy makroekonomiczne dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej 
  PKB (%. r/r) Inflacja (%, r/r) 

  Bloomberg (paź-15) MFW (paź-15) Bloomberg (paź-15) MFW (paź-15) 

  2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Bułgaria 1,8 2,2 2,3 1,7 1,9 2,0 0,3 1,4 2,0 -0,8 0,6 1,2 

Chorwacja 0,5 0,9 1,5 0,8 1,0 1,7 0,0 1,5 1,6 -0,4 1,1 1,4 

Czechy 3,7 2,7 2,7 3,9 2,6 2,6 0,5 1,6 2,0 0,4 1,5 2,0 

Estonia 1,5 2,3 3,0 2,0 2,9 3,0 0,0 1,7 2,0 0,2 1,6 2,0 

Litwa 2,0 3,1 3,2 1,8 2,6 3,0 -0,5 2,0 2,0 -0,4 1,6 1,7 

Łotwa 2,1 3,0 3,2 2,2 3,3 3,7 0,5 1,8 2,1 0,4 1,8 2,3 

Polska 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 -0,7 1,4 2,0 -0,8 1,0 2,0 

Rumunia 3,5 3,5 3,5 3,4 3,9 3,4 0,0 0,2 2,2 -0,4 -0,2 2,5 

Słowacja 3,1 3,3 3,3 3,2 3,6 3,6 0,0 1,5 2,1 -0,1 1,4 1,8 

Słowenia 2,2 2,1 2,1 2,3 1,8 2,0 -0,2 1,2 1,5 0,3 2,3 2,9 

Węgry 2,9 2,5 2,5 3,0 2,5 2,3 0,3 2,4 2,7 -0,4 0,7 1,5 

EŚW 3,1 3,0 3,1 3,2 3,1 3,1 -0,2 1,4 2,1 -0,4 1,1 2,1 

 


