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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 gospodarkach rozwiniętych
i najważniejszych gospodarkach wschodzących na świecie, jak również na globalnych rynkach surowcowych. Materiał zawiera również ramki tematyczne poświęcone wybranym zagadnieniom gospodarczym.

Lutowe wydanie biuletynu zostało opracowane na podstawie danych dostępnych do dnia 31 stycznia
2015 r. włącznie.
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Synteza
W roku 2014 gospodarka światowa rozwijała się poniżej długookresowgo tempa wzrostu. Wstępne dane dotyczące kształtowania się PKB, wskazują, że w ub. r. kraje rozwinięte zwiększyły dynamikę wzrostu gospodarczego wobec 2013 r., natomiast w większości gospodarek rozwijających się wzrost spowolnił.
Ożywienie aktywności gospodarczej widoczne było w największym stopniu w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej
Brytanii, gdzie podstawę poprawy tworzył umacniający się popyt krajowy. W strefie euro kontynuowane było
powolne ożywienie, hamowane przez słabość popytu inwestycyjnego i pogarszającą się koniunkturę na rynkach
gospodarek rozwijających się. Ostatnie miesiące ub. r. przyniosły pewną poprawę wskaźników aktywności
w gospodarce Niemiec przy utrzymaniu umiarkowanego tempa wzrostu w Hiszpanii i w innych krajach peryferyjnych strefy euro. W gospodarce Japonii kontynuowana była spadkowa tendencja PKB, która wynikała z podniesienia podatku konsumpcyjnego.
Wyraźnie niższe tempo wzrostu PKB wobec wcześniejszych prognoz wykazały największe gospodarki rozwijające się. Koniunktura w większości z tych krajów była w II połowie ub.r. niekorzystna. W gospodarce Chin obniżała się dynamika inwestycji i pogarszały się wskaźniki koniunktury w przemyśle. Słabnący popyt w Brazylii
wpływał na utrzymywanie się ujemnej dynamiki wzrostu także w II połowie 2014 r. W IV kw. ub.r. ponownie
obniżyła się dynamika PKB Rosji, w tym istotnie pogłębił się spadek inwestycji, obniżył się poziom produkcji
przemysłowej, a wskaźnik PMI w przetwórstwie przemysłowym spadł w grudniu poniżej granicy 50 pkt.
Słabnący popyt przy rosnącej podaży wpłynął na silne obniżenie się cen surowców, co w konsekwencji istotnie
pogłębiło spadek inflacji w skali globalnej. W styczniu br. utrzymała się spadkowa tendencja cen na głównych
rynkach surowcowych. Najgłębsze obniżki cen obserwowane były na rynkach paliw. Jednocześnie, wobec pogarszających się perspektyw wzrostu w gospodarkach rozwijających się, pogłębiła się tendencja spadkowa cen
metali. W grudniu ub.r. istotnie obniżyła się inflacja w większości gospodarek, w szczególności w strefie euro
i krajach regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Silna tendencja dezinflacyjna w gospodarkach europejskich
wpłynęła na obniżanie się oczekiwań inflacyjnych.
Polityka pieniężna w skali międzynarodowej pozostawała silnie ekspansywna, jednak skala tej ekspansywności
oraz jej perspektywy pozostawały zróżnicowane w odniesieniu do poszczególnych banków centralnych. Kontrast ten był najbardziej widoczny w przypadku polityki EBC i FED.

Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone
Silny wzrost PKB w II połowie ub. r. dzięki wyraźnemu umocnieniu popytu krajowego.
Systematyczna poprawa kondycji rynku pracy.
Bardzo optymistyczne nastroje konsumentów.
Stopniowa poprawa koniunktury na rynku nieruchomości w warunkach nadal wysokiej
zmienności danych.
Optymistyczne nastroje przedsiębiorstw sektora
przetwórczego pomimo pewnego osłabienia sentymentu pod koniec 2014 r.
Wyraźne obniżenie inflacji w wyniku spadku cen
energii w IV kw. 2014 r.

Wzrost gospodarczy
W 2014 r. tempo ożywienia w gospodarce amerykańskiej uległo przyspieszeniu. Zgodnie z pierwszym
szacunkiem Biura Analiz Ekonomicznych (BEA) wzrost
gospodarczy

w

Stanach

Zjednoczonych

wyniósł

w IV kw. 2014 r. 2,6% kw/kw SAAR wobec 5,0% kw/kw
SAAR w III kw. 2014 r., a w ujęciu r/r odpowiednio
2,5% wobec 2,7%. Tym samym w 2014 r. realny PKB
wzrósł o 2,4% r/r wobec wzrostu o 2,2% r/r w 2013 r. Do
wzrostu realnego PKB w ujęciu kw/kw SAAR w IV kw.
2014 r. największy wkład wniosło spożycie indywidualne (2,9 pkt proc). Nakłady brutto na środki trwałe oraz
zmiana stanu zapasów wniosły łącznie 1,2 pkt proc.,
z czego większa część wkładu popytu inwestycyjnego
leżała po stronie zmiany zapasów (0,8 pkt proc.).
W

Bieżące i oczekiwane tendencje w gospodarce
Gospodarka Stanów Zjednoczonych znajduje się
w fazie ożywienia. Świadczą o tym m.in. dane o koniunkturze bieżącej, które wskazują na wzrost popytu
konsumpcyjnego oraz perspektywy utrzymania się tego

kierunku

przemysłowy. Dane z amerykańskiego rynku nieruchomości są nadal bardzo zmienne, jednak rysuje się
stopniowa poprawa sytuacji tego sektora gospodarki.
Niska inflacja w Stanach Zjednoczonych stanowi natomiast w głównej mierze efekt spadkowej tendencji
cen paliw, która z kolei wynika z niskich cen ropy naftowej na globalnych rynkach surowcowych.
szybsze

tempo ożywienia w gospodarce amerykańskiej
pozostaje podwyższony poziom bezrobocia długookresowego. Efekty histerezy na rynku pracy i spadek
efektywności alokacji czynników produkcji po ostatniej
recesji są główną przyczyną nadal wysokiego bezrobocia długookresowego.

5

PKB

Wykres 1. Dekompozycja dynamiki realnego PKB
(%, kw/kw SAAR) na jego podstawowe składowe (pkt
proc., kw/kw SAAR)

oczekiwania jej utrzymania się charakteryzują sektor

hamującym

realnego

proc.) oraz spożycie zbiorowe (-0,4 pkt proc.).

staje korzystna. Równocześnie dobra koniunktura oraz

strukturalnym

dynamiki

w IV kw. 2014 r. oddziaływał eksport netto (-1 pkt

wzrostu. Kondycja amerykańskiego rynku pracy pozo-

Czynnikiem

obniżenia

Źródło: BEA.
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Wydatki konsumpcyjne

wzrostu o 3,4% w listopadzie. Z drugiej strony nastroje amerykańskich konsumentów pozostają bardzo

Pod koniec 2014 r. nastąpiło przyspieszenie wydat-

optymistyczne. W styczniu br. wskaźnik University of

ków konsumpcyjnych amerykańskich gospodarstw

Michigan wzrósł do poziomu 98,1 pkt wobec 93,6 pkt

domowych. W listopadzie 2014 r. dynamika nominal-

w grudniu 2014 r., kształtując się tym samym na naj-

nych wydatków konsumpcyjnych wyniosła 0,6% m/m

wyższym poziomie od stycznia 2004 r. Równocześnie

wobec 0,3% m/m w październiku. W ujęciu realnym

ponownie poprawiły się oceny w zakresie sytuacji

dynamika ta ukształtowała się w omawianym okresie

bieżącej oraz oceny perspektyw, co tym samym

kolejno na poziomie 0,7% m/m wobec 0,2% m/m.

sugeruje korzystne uwarunkowania dla dalszego

Równocześnie przyspieszył wzrost realnych docho-

wzrostu popytu konsumpcyjnego.

dów do dyspozycji. W listopadzie 2014 r. nominalne
dochody do dyspozycji gospodarstw domowych wzrosły
o 0,3% m/m, a realne o 0,5% m/m (wobec odpowiednio

Wykres 3. Wskaźniki zaufania konsumentów wg Uniwersytetu Michigan (pkt)

nominalnego i realnego wzrostu o 0,3% m/m w październiku). Stopa oszczędności gospodarstw domowych nadal obniżała się. W listopadzie znalazła się na
poziomie 4,4%, czyli o 0,5 pkt proc. niżej niż na początku 2014 r.
Wykres 2. Dynamika nominalnych wydatków konsumpcyjnych i dochodów do dyspozycji (%, r/r) oraz
stopa oszczędności (%)

Źródło: Reuters Ecowin.

Rynek pracy
Kondycja amerykańskiego rynku pracy ulega systematycznej poprawie. W 2014 r. poziom zatrudnienia w sektorze pozarolniczym wzrósł łącznie o około
2,9 mln miejsc pracy wobec wzrostu o około 2,3 mln
w 2013 r. W grudniu 2014 r. wzrost zatrudnienia wyŹródło: BEA.

niósł 252 tys. miejsc pracy wobec wzrostu o 353 tys.
miejsc pracy w listopadzie. Grudniowy wzrost wynikał
głównie ze zwiększenia się poziomu zatrudnienia

Pomimo korzystnych tendencji w zakresie docho-

w sektorze prywatnym (o 240 tys. miejsc pracy, podczas

dów gospodarstw domowych w grudniu 2014 r.

gdy zatrudnienie w sektorze rządowym wzrosło o 12

nastąpił spadek sprzedaży detalicznej. W ujęciu

tys. miejsc pracy). Podobnie jak w poprzednich miesią-

nominalnym o 0,9% m/m oraz o 0,6% m/m w ujęciu

cach większość (173 tys.) nowych miejsc pracy powstała

realnym. W ujęciu rocznym sprzedaż detaliczna wzro-

w grudniu w sektorze usług prywatnych. Zatrudnienie

sła natomiast w grudniu 2014 r. realnie o 2,5% wobec

6
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w sektorze wytwarzającym towary wzrosło natomiast

w listopadzie). Równocześnie w grudniu wzrosła liczba

o 67 tys. miejsc pracy.

sprzedanych domów na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Na rynku pierwotnym grudniowy wzrost liczby

W 2014 r. stopa bezrobocia obniżyła się łącznie o 1,1

sprzedanych domów wyniósł 11,6% m/m (wobec spad-

pkt proc. wobec spadku o 1,2 pkt proc. w 2013 r.

ku o 6,7% w listopadzie), natomaist na rynku wtórnym

W grudniu stopa bezrobocia ukształtowała się na

2,4% m/m (wobec spadku o 6,3% m/m w listopadzie).

poziomie 5,6% wobec 5,8% w listopadzie i tym samym znalazła się na najniższym poziomie od ponad

W styczniu 2015 r. nastroje firm budujących domy

6 lat. Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł

jednorodzinne utrzymały się na wysokim poziomie.

natomiast 62,7% wobec 62,9% w listopadzie. Z kolei

Indeks rynku domów National Association of Home

wskaźnik zatrudnienia utrzymał się w grudniu na nie-

Builders (NAHB/Wells Fargo) wyniósł w styczniu br. 57

zmienionym od początku IV kw. 2014 r. poziomie

pkt wobec 58 pkt w grudniu 2014 r., kształtując się tym

59,2%. Udział w ogólnej liczbie bezrobotnych osób

samym siódmy kolejny miesiąc powyżej granicznego

pozostających bez pracy długoterminowo, tj. co

poziomu 50 pkt, oznaczającego, że taka sama liczba

najmniej 27 tygodni, wzrósł w grudniu do 31,9%

firm budowlanych postrzega warunki na rynku domów

z 31,0% w listopadzie.

jako korzystne, jak i niekorzystne. Niemniej jednak
pewnemu pogorszeniu uległa ocena przyszłych

Wykres 4. Zmiana liczby miejsc pracy w sektorze pozarolniczym (tys. miejsc pracy) i stopa bezrobocia (%)

tendencji na rynku nieruchomości według firm
deweloperskich. W styczniu br. komponent indeksu
NAHB/Wells Fargo oceniający bieżące warunki sprzedaży pozostał na niezmienionym poziomie 62 pkt,
podczas gdy komponent oczekiwań przyszłej sprzedaży
w ciągu kolejnych 6 miesięcy obniżył się o 4 pkt do
poziomu 60 pkt. Komponent mierzący ruch potencjalnych nabywców obniżył się natomiast o 2 pkt do poziomu 44 pkt.
W grudniu 2014 r. mediana ogólnokrajowych cen
wszystkich rodzajów nieruchomości mieszkaniowych
na rynku wtórnym, obliczana przez Krajowe Stowarzyszenie Pośredników na Rynku Nieruchomości (National Association of Realtors, NAR) utrzymała się na
niezmienionym wobec listopada poziomie 6,0% r/r.

Źródło: BLS.

Z kolei mediana cen domów na rynku pierwotnym,
obliczana przez Departamentu Handlu, wzrosła o 8,2%
r/r w grudniu wobec wzrostu o 5,2% r/r w listopadzie.

Rynek nieruchomości

Jednocześnie w listopadzie indeks Case-Shiller cen
domów jednorodzinnych w 20 głównych okręgach
metropolitalnych wzrósł o 4,3% r/r wobec wzrostu

Dane z amerykańskiego rynku nieruchomości są

o 4,5% r/r w październiku.

nadal bardzo zmienne, jednak rysuje się stopniowa
poprawa sytuacji. Dane z grudnia 2014 r. potwierdza-

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w ostatnim

ją ponowny wzrost liczby rozpoczętych budów (o 4,4%

okresie wspierał spadek oprocentowania kredytów

m/m wobec spadku o 4,5% m/m w listopadzie) oraz

hipotecznych. Zgodnie z danymi Freddie Mac w grud-

wskazują na lekki wzrost liczby wydanych pozwoleń na

niu 2014 r. przeciętne oprocentowanie 30-letniego

budowę (o 0,6% m/m wobec spadku o 3,7% m/m

kredytu hipotecznego o stałej stopie procentowej wy-
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niosło 3,86% p.a. wobec 4,00% p.a. w listopadzie i tym

dukcji w sektorze użyteczności publicznej (o 7,3%

samym było najniższe od maja 2013 r.

m/m). Produkcja w górnictwie wzrosła natomiast
o 2,2% m/m. Jednocześnie produkcja w przetwórstwie

Do tej pory rynek nieruchomości był jednym z najsłab-

przemysłowym wzrosła o 0,3% m/m (4,9% r/r).

szych ogniw ożywienia gospodarczego w USA. Wysoki
poziom zadłużenia gospodarstw domowych po ostat-

Grudniowy spadek produkcji przemysłowej został

niej recesji i trudniejszy dostęp do kredytów stanowiły

odzwierciedlony w obniżeniu się stopnia wykorzystania

czynniki hamujące poprawę na rynku mieszkaniowym.

mocy produkcyjnych o 0,3 pkt proc. do 79,7%, to jest do

Obecnie warunki kredytowe wydają się być łagod-

poziomu o 2,7 pkt proc. wyższego niż średnia z lat

niejsze, natomiast dotychczasowy wzrost cen do-

2000-2013.

mów zmniejszył ujemną wartość netto aktywów
gospodarstw domowych, co otworzy z czasem możliwość refinansowania kredytów hipotecznych (za-

Wykres 6. Wykorzystanie mocy produkcyjnych (%)
i dynamika produkcji przemysłowej (%, r/r)

miast ich spłacania z dochodów bieżących), co powinno zwiększyć wydatki na konsumpcję.
Wykres 5. Sprzedaż domów i zmiany ich cen (styczeń
2007 =100)

Źródło: Federal Reserve.

Koniunktura przedsiębiorstw
Źródło: Reuters Ecowin.

Nastroje amerykańskich przedsiębiorstw sektora
przetwórczego pozostają optymistyczne. Do pewnego osłabienia sentymentu doszło w grudniu 2014 r.

Produkcja przemysłowa

kiedy wskaźnik ISM w sektorze przetwórczym ukształtował się na poziomie 55,5 pkt wobec poziomu 58,7 pkt

W grudniu 2014 r. ukazały się dane wskazujące na

w listopadzie. Grudniowy spadek indeksu odzwiercie-

lekkie wyhamowanie aktywności sektora przemy-

dlał osłabienie większości jego składowych, przy czym

słowego. Produkcja przemysłowa obniżyła się o 0,1%

najsilniej obniżył się subindeks nowych zamówień.

m/m (po wzroście o 1,3% m/m w listopadzie). W ujęciu

Wzrost natomiast odnotował subindeks dostaw i za-

r/r dynamika produkcji przemysłowej spadła do 4,9%

trudnienia.

z 5,2% w listopadzie, utrzymując się jednocześnie na

pozostały pozytywne i podkreślały silny popyt oraz

relatywnie wysokim poziomie. Na grudniowy spadek

wolumen produkcji.

produkcji przemysłowej ogółem złożył się spadek pro-

8
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W grudniu 2014 r. nastąpił spadek liczby nowych

Inflacja

zamówień dóbr trwałego użytku w amerykańskim
przemyśle. Zgodnie z danymi Departamentu Handlu

Pod koniec 2014 r. inflacja w Stanach Zjednoczo-

zamówienia te obniżyły się o 3,4% m/m po spadku w

nych wyraźnie obniżyła się. W grudniu inflacja CPI

listopadzie o 2,1% m/m. Jednocześnie nowe zamówie-

ukształtowała się na poziomie 0,8% r/r, a więc o 0,6 pkt

nia niewojskowych dóbr kapitałowych po wykluczeniu

proc. niższym niż w ubiegłym miesiącu oraz o 0,9 pkt

samolotów, które mogą zwiastować poziom przyszłej

proc. niższym niż w październiku. W ujęciu m/m spa-

aktywności inwestycyjnej, spadły w grudniu 2014 r.

dek wskaźnika CPI wyniósł 0,4% w grudniu 2014 r.

o 0,6% m/m - analogicznie jak miesiąc wcześniej.

wobec spadku o 0,3% miesiąc wcześniej. Tym samym
grudniowy spadek poziomu indeksu CPI w ujęciu m/m

Pozytywne nastroje utrzymują się poza sektorem

był najgłębszym od grudnia 2008 r. Główną przyczyną

przemysłowym, choć w grudniu 2014 r. odnotowano

obniżenia się inflacji CPI były ceny energii, które

„non-

wraz ze spadkami cen ropy naftowej na rynkach

manufacturing” obniżył się do poziomu 56,2 pkt wo-

surowcowych obniżyły się w grudniu o 4,7% m/m

bec 59,3 pkt w listopadzie. Grudniowy spadek tego

i 10,6% r/r prowadząc tym samym do obniżenia rocznej

wskaźnika wynikał z obniżenia się wszystkich jego

dynamiki wskaźnika CPI aż o 1 pkt proc. Głównymi

subindeksów, w tym w głównej mierze subindeksu

komponentami odziałującymi w górę na dynamikę

aktywności biznesowej/produkcji. W swoich komenta-

roczną wskaźnika CPI w grudniu 2014 r. pozostały,

rzach większość respondentów wskazywała na dobry

podobnie jak w poprzednich okresach, ceny związane

stan koniunktury i korzystne perspektywy biznesowe w

z utrzymaniem mieszkania (wkład 1 pkt proc.) oraz

I kw. br.

ceny żywności i napojów (wkład 0,5 pkt proc.).

także

ich

pogorszenie.

Indeks

ISM

W grudniu 2014 r. inflacja bazowa (CPI po wyłączeniu
Wykres 7. Wskaźnik ISM-PMI dla przetwórstwa

cen żywności i energii) wyniosła 1,6% r/r wobec 1,7% r/r

przemysłowego i pozostałych sektorów (pkt)

w listopadzie.
Wykres 8. Dekompozycja inflacji CPI (%, r/r) na komponent bazowy, energii i żywności (pkt proc., r/r)

Źródło: ISM.

Źródło: BLS.
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Wykres 9. Inflacja CPI (%, r/r) i jej ważniejsze komponen-

najniższe od ponad 4 lat (w ostatnich 2 latach oscylo-

ty (pkt proc., r/r)

wały w przedziale 2,8%-3,3%). Oczekiwania inflacyjne
w perspektywie pięciu lat utrzymały się natomiast
w styczniu 2015 r. na niezmienionym wobec grudnia
2014 r. poziomie 2,8% (w ciągu ostatnich 2 lat oscylowały w przedziale 2,6%-3,0%).
Wykres 10. Inflacja PPI (%, r/r) i jej ważniejsze komponenty (pkt proc., r/r)

Źródło: BLS.
Utrzymywanie się niskiej inflacji może mieć wpływ na
odsunięcie w czasie decyzji Banku Rezerwy Federalnej
o podwyżce stopy funduszy federalnych w ciągu 2015 r.
W tendencji spadkowej znajduje się również inflacja cen producentów. W grudniu 2014 r. inflacja PPI

Źródło: BLS.

wyniosła 1,1% r/r wobec 1,4% r/r w listopadzie. W ujęciu m/m indeks PPI obniżył się w grudniu o 0,3% wobec

Prognozy

spadku o 0,2% w listopadzie. Komponentem PPI, który
przyczynił się do spadku inflacji cen producentów były

W ostatnich kilku miesiącach prognozy rynkowe

ceny towarów, które obniżyły się w grudniu o 1% r/r.

dotyczące wzrostu gospodarczego w Stanach Zjed-

Spadek ten obniżył roczną dynamikę wskaźnika PPI

noczonych w 2015 r. uległy podwyższeniu. W stycz-

o 0,3 pkt proc. Ceny usług wzrosły natomaist w grudniu

niu br. analitycy rynkowi (ankieta Bloomberg) oczeki-

o 2,2% r/r wnosząc wkład 1,4 pkt proc. do rocznej infla-

wali wzrostu PKB w 2015 r. na poziomie 3,2% r/r wobec

cji PPI. Równocześnie inflacja PPI dla przetwórstwa

oczekiwań z września 2014 r. na poziomie 3,0% r/r.

przemysłowego obniżyła się w grudniu do poziomu

Prognozy ze stycznia br. dotyczące wzrostu gospodar-

-1,9% r/r wobec 0,1% r/r w listopadzie, odzwierciedlając

czego w 2016 r. kształtowały się na poziomie zbliżonym

tym samym efekty związane ze spadkową tendencją

do prognoz z września 2014 r. (we wrześniu oczekiwa-

cen ropy naftowej na globalnych rynkach surowco-

no dynamiki realnego PKB w 2016 r. na poziomie 2,9%

wych.

r/r, a w styczniu na poziomie 2,8% r/r). Jednocześnie
w ciągu ostatniego miesiąca wyraźnie obniżono

W styczniu 2015 r. obniżyły się krótkookresowe

prognozy inflacji na 2015 r. co ma bezpośredni zwią-

oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych.

zek z dotychczasowym wpływem niskich cen ropy

Zgodnie ze wstępnymi wynikami ankiety University of

naftowej na dynamikę wskaźnika CPI w Stanach Zjed-

Michigan oczekiwania inflacyjne w perspektywie jed-

noczonych. Według analityków rynkowych inflacja

nego roku obniżyły się w styczniu 2015 r. do poziomu

w 2015 r. wyniesie 0,8% r/r wobec oczekiwań z grudnia

2,4% wobec 2,8% w grudniu 2014 r. i tym samym były

10

Stany Zjednoczone

2014 r. na poziomie 1,5% r/r. Równocześnie prognozy
ze stycznia br. w zakresie inflacji na 2016 r. kształtowały się na zbliżonym poziomie do prognoz z grudnia
2014 r. (w grudniu oczekiwano inflacji CPI w 2016 r. na
poziomie 2,2% r/r, a w styczniu na poziomie 2,3% r/r).
W 2015 r. można oczekiwać kontynuacji ożywienia
gospodarczego w Stanach Zjednoczonych. Wzrost
gospodarczy w br. powinna wspierać poprawiająca się
sytuacja na rynku pracy, dostępność kredytu, a także
odnotowane w ciągu ostatnich lat wzrosty cen domów
(poprzez efekt majątkowy). Czynniki te przemawiają
za dobrą kondycją popytu konsumpcyjnego w gospodarce amerykańskiej. Czynnikiem ryzyka dla wzrostu
gospodarczego w Stanach Zjednoczonych pozostaje siła
i trwałość ożywienia globalnego, w tym w gospodarkach wschodzących.
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Tabela 1 Prognozy makroekonomiczne dla Stanów Zjednoczonych

2014

2015

2016

2014Q4

2015Q1

2015Q2

2015Q2

2015Q3

realny PKB, % r/r
MFW (sty-15)

2,4*

3,6

3,3

2,6*†

-

-

-

3,4

BŚ (sty-15)

2,4*

3,2

3,0

2,6*†

-

-

-

-

FOMC (gru-14)

2,4*

2,6-3,0

2,5-3,0

2,6*†

-

-

-

-

Bloomberg (sty-15)

2,4*

3,2

2,8

2,6*†

2,8†

2,9†

2,9†

-

1,1*††

-

-

-

-

1,2*

0,6

0,4

0,7

-

CPI, % r/r
FOMC (gru-14)
Bloomberg (sty-15)
* dane rzeczywiste
† % kw/kw SAAR
†† inﬂacja PCE
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1,3*††
1,6*

1,0-1,6†† 1,7-2,0††
0,8

2,3

Strefa Euro

Strefa Euro
Kontynuacja powolnego ożywienia gospodarczego za sprawą rosnącej konsumpcji prywatnej.

dlone w stopniowym wzroście zatrudnienia. Siłę nabywczą gospodarstw domowych wspomaga również niska
inflacja, zwiększająca realne dochody do dyspozycji.

W Niemczech i Hiszpanii postępuje poprawa
koniunktury, podczas gdy we Włoszech i Francji
dominują tendencje stagnacyjne.
Wzrost konsumpcji prywatnej wspierany przez
stabilizację na rynku pracy i niską inflację.

Tempo ożywienia w strefie euro ograniczane jest przez
niską aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw. Wydaje
się, że przedsiębiorstwa opóźniają swoje decyzje inwestycyjne na skutek słabości popytu wewnętrznego, utrzymującego się ryzyka geopolitycznego na świecie oraz sła-

Słabość popytu zewnętrznego i inwestycyjnego
hamuje tempo ożywienia w strefie euro.

bych perspektyw wzrostu w gospodarkach wschodzących (w szczególności w Rosji i Chinach). Niekorzystnie
na inwestycje przedsiębiorstw oddziałuje również niska

Od grudnia 2014 r. w strefie euro ma miejsce
spadek cen konsumpcyjnych (w ujęciu r/r),
tj. „statystyczna deflacja”.
EBC kontynuuje luzowanie polityki pieniężnej
poprzez rozszerzanie programu skupu aktywów
prywatnych i publicznych.
Prognozy PKB wskazują na kontynuację powolnego ożywienia w 2015 r. i nieznaczne przyspieszenie wzrostu w 2016 r.

dynamika zysków.
W grudniu 2014 r. w strefie euro odnotowano „statystyczną deflację” w zakresie cen konsumpcyjnych.
Dynamika cen konsumpcyjnych jest obniżana przez
spadek cen energii, odzwierciedlający trwający od
połowy 2014 r. spadek cen ropy naftowej na rynkach
światowych. Grudniowy odczyt dynamiki wskaźnika
HICP na poziomie -0,2% r/r nasilił obawy o możliwość
wystąpienia trwałej deflacji w strefie euro. Znalazło to
odzwierciedlenie w kontynuacji spadku oczekiwań

Prognozy inflacji HICP wskazują, że w horyzoncie do 2016 r. będzie się ona kształtować wyraźnie poniżej celu EBC.

inflacyjnych.
W celu przeciwdziałania efektom „drugiej rundy”
obserwowanego spadku cen oraz pobudzenia inwestycji i konsumpcji w strefie euro, EBC rozszerzył

Bieżące i oczekiwane tendecje w gospodarce
Tempo ożywienia w strefie euro pozostaje niskie.
Miesięczne wskaźniki aktywności sygnalizują przyspieszenie niemieckiej gospodarki w końcu 2014 r. oraz
utrzymanie umiarkowanego tempa wzrostu gospodar-

wachlarz nadzwyczajnych środków polityki pieniężnej. W październiku ub.r. rozpoczęto skup obligacji zabezpieczonych (program CBPP3) a w listopadzie
ub.r. papierów zabezpieczonych aktywami (program
ABSPP)1. W grudniu ub.r. EBC przeprowadził drugą
z sześciu planowanych operacji TLTRO2. Ponadto pod-

czego w Hiszpanii i w innych krajach peryferyjnych.
Natomiast borykające się z problemami strukturalnymi
gospodarki Francji i Włoch oscylują na granicy stagnacji.
Motorem wzrostu PKB w strefie euro jest konsumpcja
prywatna. Spożycie indywidualne jest wspierane przez
ustabilizowanie się sytuacji na rynku pracy, odzwiercie-
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Do 23 stycznia 2015 r. EBC zakupił aktywa o wartości 2,3 mld
euro w programie ABSPP i 37,2 mld euro w programie CBPP3.
2
TLTRO (targeted LTRO) - warunkowe długoterminowe operacje
refinansujące z terminem zapadalności we wrześniu 2018 r.
W dwóch pierwszych aukcjach, we wrześniu i grudniu ub.r., program zakładał dostarczenie do systemu bankowego strefy euro
płynność w wysokości ok. 400 mld euro, z czego wykorzystano
nieco ponad połowę. Od stycznia br. zniesiono preferencyjną
1

Strefa Euro

czas styczniowego posiedzenia Rady Prezesów EBC
ogłoszono, że w marcu br. uruchomiony zostanie roz-

Wykres 11. Dynamika oraz struktura tworzenia PKB
w strefie euro (kw/kw, sa)

szerzony program skupu aktywów, obejmujący dotychczasowy skup CBPP3 i ABSPP oraz skup obligacji rządowych, agencyjnych i obligacji europejskich instytucji
ponadnarodowych3. Program przewidziany jest na
okres od marca 2015 r. do września 2016 r. (z możliwością przedłużenia do momentu, kiedy inflacja w strefie
euro powróci na ścieżkę zgodną ze średniookresowym
celem EBC) i zakłada miesięczne zakupy aktywów
o wartości 60 mld euro. Dodatkowe środki nadzwyczajne w polityce pieniężnej EBC mają przeciwdziałać
utrwaleniu niskiej dynamiki cen.
Ostatnie prognozy KE, MFW i EBC wskazują
na niższe niż wcześniej oczekiwano dynamiki PKB
i cen w strefie euro. Obniżenie prognoz4 ma związek
z przewidywaną słabością dynamiki inwestycji w strefie
euro na skutek zarówno ograniczonego popytu wewnętrznego w unii walutowej, jak również pogorszenia
perspektyw wzrostu gospodarek wschodzących. Czynniki te będą przeważać nad korzystnym wpływem
spadku cen ropy i deprecjacji euro na aktywność
w krajach unii walutowej.

Wzrost gospodarczy
Głównym czynnikiem wzrostu PKB strefy euro
w III ub.r. było spożycie indywidualne. Nieznaczne
przyspieszenie dynamiki PKB (0,2% kw/kw wobec 0,1%
w II kw. ub.r.) możliwe było dzięki wzrostowi konsumpcji prywatnej i zbiorowej (Wykres 11). Wzrost
PKB hamowały natomiast obniżające się inwestycje
(por. Tabela 2). Spożycie indywidualne wniosło dominujący wkład do wzrostu PKB we wszystkich głównych
gospodarkach unii walutowej z wyjątkiem Francji,
gdzie większy wpływ miały wydatki rządowe, i Holandii, gdzie główny motor wzrostu stanowiły rosnące
inwestycje.
marżę w operacjach TLTRO w wysokości 10 pkt. bazowych ponad stopę referencyjną.
3
W przypadku długu publicznego skup będzie się odbywał na
rynku wtórnym w ilości proporcjonalnej do klucza kapitałowego
EBC.
4
Prognozy te nie uwzględniają ogłoszonych w styczniu br. dodatkowych działań EBC.
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Źródło: Eurostat.
Tabela 2. Dynamika PKB w strefie euro (kw/kw, sa)
IV.13
PKB (%)
Spożycie indywidualne (%)
Spożycie zbiorowe (%)
Nakłady brutto na śr. trwałe (%)
Zmiana zapasów
(wkład; pkt proc.)
Eksport (%)
Import (%)
Eksport netto (wkład; pkt proc.)
Realne dochody do dyspozycji
gosp. domowych per capita (%)

I.14

II.14

III.14

0,2

0,3

0,1

0,2

0,1

0,2

0,3

0,5

0,3

0,1

0,3

0,3

0,7

0,3

-0,7

-0,3

-0,3

0,1

-0,1

-0,1

0,8

0,4

1,4

1,3

0,2

0,4

1,3

1,4

0,2

0,0

0,1

0,0

0,4

-0,4

0,2

-

Źródło: Eurostat.
Oprócz niepewności co do perspektyw wzrostu
w unii walutowej i na świecie, aktywność inwestycyjna firm w strefie euro ograniczana jest także przez
historycznie niskie zyski przedsiębiorstw. Zyski przedsiębiorstw w relacji do WDB w III kw. ub.r. osiągnęły
najniższy poziom w historii (38,8%), wobec średniej z lat
2000-2008 rzędu 41% (Wykres 12). Jest to związane ze
słabością popytu wewnętrznego w strefie euro, która
zaostrza warunki konkurowania przedsiębiorstw, wpływając negatywnie na ich marże. Sygnalizują to m.in. opublikowane w styczniu br. wyniki ankiety Markit, zgodnie
z którymi niższe koszty wytwarzania, związane ze znacznym spadkiem cen ropy, zostały w większości przeniesione na obniżenie cen końcowych produktów, a nie zatrzymane w postaci zysków.
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Na podstawie dostępnych danych oczekuje się,

Wzrost zatrudnienia obserwowany był w większości

że dynamika PKB w IV kw. ub.r. nieznacznie przy-

gospodarek strefy euro. Po stabilizacji na poziomie

spieszyła. Scenariusz utrzymania powolnego ożywie-

11,5% od sierpnia ub.r., odsetek osób pozostających bez

nia wspierają październikowe i listopadowe dane doty-

pracy zmniejszył się w grudniu ub.r. do 11,4%. Warto

czące

budowlano-

jednak zauważyć, że zwiększanie się wskaźnika aktyw-

montażowej oraz sprzedaży detalicznej w strefie euro.

ności zawodowej hamuje spadek stopy bezrobocia.

Odnotowany w IV kw. ub.r. poziom PMI również

W krajach, gdzie dominują tendencje stagnacyjne,

wskazuje

gospodarczego.

stopa bezrobocia utrzymywała się w ostatnim okresie

W świetle wstępnych szacunków dotyczących PKB

w tendencji wzrostowej, przy czym warto nadmienić,

Niemiec w 2014 r. (implikowany wzrost na poziomie

że podczas gdy we Włoszech nastąpiło odwrócenie

0,3% kw/kw w IV kw. ub.r. wobec 0,1% kw/kw w III kw.)

trendu w grudniu ub.r., we Francji miała miejsce jego

i pierwszego odczytu PKB Hiszpanii w IV kw. ub.r.

kontynuacja (Wykres 13).

produkcji

na

przemysłowej

stabilizację

i

wzrostu

(wzrost o 0,7% kw/kw wobec 0,5% kw/kw w III kw.)
można jednak sądzić, że tempo wzrostu gospodarczego

Wykres 13. Stopa bezrobocia w wybranych krajach strefy

w strefie euro zwiększyło się w IV kw. ub.r.

euro (%)

Wykres 12. Zyski i stopa inwestycji w strefie euro (jako
% wartości dodanej brutto w sektorze przed-siębiorstw)

Źródło: Eurostat.
Słabość ożywienia w strefie euro może jednak ograŹródło: Eurostat.
* L – oś lewa, P – oś prawa.

niczać kreację nowych miejsc pracy w najbliższych
kwartałach. Przekonanie to jest podzielane przez
uczestników rynku, którzy prognozują5 utrzymanie
stopy bezrobocia w 2015 r. na nieznacznie niższym

Rynek pracy

poziomie niż w 2014 r. Niskie poziomy wskaźników
PMI dotyczących zatrudnienia we wszystkich sektorach

Utrzymujące

się

słabe

ożywienie

gospodarcze

wspiera pozytywne trendy na rynku pracy w strefie

również wskazują na brak perspektyw dla istotnej
poprawy na rynku pracy w strefie euro (Wykres 14).

euro. Trwający od początku ub.r. wzrostowy trend
zatrudnienia został utrzymany w III kw. ub.r. – zwiększyła się zarówno liczba zatrudnionych osób (0,2%
kw/kw), jak i przepracowanych godzin (0,4% kw/kw).
Wzrosły również płace nominalne (0,6% kw/kw).
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Mediana prognoz uczestników rynków finansowych opublikowanych przez Bloomberg 19 stycznia br. wynosi dla stopy bezrobocia w 2015 r. 11,3%, a w 2016 r. 11,1%.

5
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Wykres 14. Subkomponent PMI Composite odzwierciedlający zmianę zatrudnienia oraz roczna zmiana
stopy bezrobocia (pkt. proc.)

Nastroje w sektorze usług, który pozostaje głównym
filarem wzrostu strefy euro, również poprawiły się

Nastroje gospodarcze
nastrojów

w strefie euro

Źródło: Markit Economics.

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

Wskaźniki

Wykres 15. Indeks PMI (composite) dla przemysłu i usług

w ostatnim okresie. Mimo że wartość PMI dla sektora
gospodarczych

wzrosły

pod koniec 2014 r., sygnalizując kontynuację powolnego ożywienia. Średnia wartość indeksu PMI
Composite w IV kw. ub.r. była o 0,7 pkt. niższa niż w III
kw. ub.r., jednak od grudnia można zaobserwować
odwrócenie tendencji spadkowej (Wykres 15), wskazujące na polepszenie perspektyw gospodarczych. Po-

usług w IV kw. ub.r. była średnio niższa niż w III kw. ub.r.
(Wykres 16), poprawę nastrojów sugerują grudniowe
wzrosty wskaźnika dla strefy euro i wszystkich głównych
gospodarek regionu prócz Włoch.
Wykres 16. Wzrost wartości dodanej brutto (kw/kw) oraz
wskaźnik PMI w sektorze usług w strefie euro (średnie
kwartalne)

dobne sygnały płyną z odczytów wskaźnika ESI Komisji
Europejskiej.
Zróżnicowanie odczytów wskaźników PMI Composite wśród głównych gospodarek strefy euro odzwierciedla ich kondycję gospodarczą. Odczyty PMI
Composite sygnalizujące wzrost aktywności odnotowano dla Hiszpanii i Niemiec. W obydwu krajach w grudniu ub.r. miało miejsce odwrócenie trwających od
II kw. ub.r. tendencji spadkowych wskaźnika. W przypadku Francji wartość PMI Composite pozostaje poniżej progu sygnalizującego ekspansję gospodarczą nieprzerwanie od maja ub.r. Natomiast we Włoszech
wartość PMI Composite spadła do wartości najniższej
od listopada 2013 r.
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Źródło: Eurostat, Markit Economics.

Strefa Euro

Produkcja i koniunktura w przemyśle

Pozytywnym sygnałem jest jednak trwający od grudnia
ub.r. wzrost subindeksów, szczególnie tych, które dotyczą

Od początku 2014 r. produkcja przemysłowa w strefie

nowych zamówień. Wśród głównych gospodarek strefy

euro kształtuje się w trendzie bocznym. Niska aktyw-

euro wskaźnik PMI dla przetwórstwa przemysłowego

ność w sektorze przemysłowym w strefie euro odzwiercie-

wskazuje na ekspansję w Hiszpanii (53,8 pkt.) i Niem-

dla słabość inwestycji i niską dynamikę eksportu, skutku-

czech (51 pkt.). W przypadku Francji indeks kształtuje się

jące mniejszą skalą wytwarzania dóbr pośrednich

poniżej wartości progowej od maja 2014 r., choć w stycz-

i kapitałowych. W III kw. ub.r. produkcja przemysłowa

niu br. uległ wyraźnej poprawie. Natomiast we Włoszech

w strefie euro zmniejszyła się o 0,4% kw/kw. Spadki pro-

wartość wskaźnika znajduje się w wyraźnym trendzie

dukcji w III kw. ub.r. odnotowano we wszystkich głów-

spadkowym, trwającym od maja ub.r. (Wykres 18).

nych gospodarkach strefy euro z wyjątkiem Francji. Październikowy i listopadowy wzrost produkcji, odpowiednio

Wykres 18. Nastroje w przetwórstwie przemysłowym

o 0,3% i 0,2% m/m, sygnalizują, że w IV kw. ub.r. sektor

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

przemysłowy mógł mieć nieznacznie dodatni wkład do
wzrostu aktywności w strefie euro. Potwierdzają to dane
o wyższej niż w III kw. ub.r. liczbie działów przetwórstwa
przemysłowego, w których nastąpił wzrost produkcji –
średnio 38% działów wobec 21% w III kw. ub.r. (Wykres
17).
Wykres 17. Udział działów przetwórstwa przemysłowego
w strefie euro, w których zanotowano wzrost produkcji
(3m/3m)

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

Produkcja i koniunktura w budownictwie
Podobnie jak w przypadku produkcji przemysłowej,
obserwowana jest tendencja boczna produkcji budowlano-montażowej. Na utrzymywanie produkcji sektora
w tym trendzie oddziałują różne czynniki w poszczególnych gospodarkach strefy euro. Z jednej strony, jest to
wpływ dostosowań na rynku nieruchomości mieszkanioŹródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.

wych we Francji, na którym ceny w III kw. ub.r. spadały
(w ujęciu r/r) dwunasty kwartał z kolei. Dodatkowo tendencje stagnacyjne we Francji i Włoszech mają negatywny

Wskaźniki koniunktury sygnalizują kontynuację słabej

wpływ na skalę inwestycji budowlanych w tych gospodar-

aktywności w przemyśle. Średnia wartość wskaźnika

kach. Z drugiej strony, słabości rynków francuskiego

PMI dla przetwórstwa przemysłowego spadła w IV kw.

i włoskiego równoważone są przez wzrostowe tendencje

ub.r. o 0,3 pkt. (do 50,4 pkt. ) w stosunku do III kw. ub.r.

w Hiszpanii, w której sektor budowlany powrócił na

17
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ścieżkę wzrostu po zakończeniu procesu dostosowań po

performing exposures). Wyniki stress testów oraz AQR

wcześniejszym boomie na rynku nieruchomości. Jedno-

spotkały się z umiarkowanie optymistycznym odbio-

cześnie produkcja budowalna w Niemczech, która pozo-

rem rynków finansowych, jako czynniki, które zmniej-

staje w słabym trendzie wzrostowym, w ostatnich kwarta-

szają niepewność co do kondycji sektora bankowego

łach notowała znaczną zmienność po silnym wzroście

strefy euro. W opiniach analityków rynkowych podkre-

(związanym z bardzo korzystnymi warunkami pogodo-

śla się wzrost wiarygodności stress testów w porównaniu

wymi) w I kw. 2014 r.

z poprzednimi edycjami, m.in. ze względu na szerszy
zasięg oraz połączenie z AQR. Krytycy zwracają uwagę

Wykres 19. Produkcja budowlano-montażowa w strefie

na nieuwzględnienie ryzyka deflacji w pesymistycznym

euro (3m/3m, sa) i wskaźnik PMI dla sektora budowlanego

scenariuszu oraz nieopublikowanie wskaźników relacji
kapitału własnego do aktywów nieważonych ryzykiem
(leverage ratio), które w świetle doświadczeń ostatnich
lat są bardziej wiarygodne.
Wykres 20. Roczna dynamika i oprocentowanie nowych
kredytów* dla przedsiębiorstw niefinansowych (NFC),
proc.

Źródło: Eurostat, Markit Economics.
* L – oś lewa, P – oś prawa.
Wskaźniki koniunktury i dane za IV kw. ub.r. wskazują
na pewną poprawę koniunktury w budownictwie, ale
nie sygnalizują istotnego wzrostu aktywności. Wartość
wskaźnika PMI Construction w IV kw. ub.r. była wyższa
niż w II i III kw. ub.r., nadal jednak pozostawała znacznie
poniżej progu sygnalizującego ekspansję. Poprawa nastrojów nastąpiła na najbardziej wrażliwych rynkach – włoskim i francuskim (Wykres 19).

Sytuacja na rynku kredytowym
Ważnym wydarzeniem z punktu widzenia perspektyw
rynku kredytowego strefy euro było ogłoszenie wyników stress testów oraz przeglądu aktywów (AQR).
Ogólny niedobór kapitału w 25 spośród 130 ocenianych
banków wyniósł 24,6 mld euro, a 18% aktywów banków
(136 mld EUR) uznano za aktywa zagrożone (non-
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Źródło: EBC.
*kredyty skorygowane o sprzedaż aktywów i sekurytyzację.
* L – oś lewa, P – oś prawa.
Dane z rynku kredytowego sygnalizują pewną poprawę warunków finansowania w strefie euro. W IV kw.
ub. r. kontynuowany był trend niskich przyrostów kredytów dla gospodarstw domowych (0,8% r/r dla kredytów skorygowanych o sprzedaż aktywów i sekurytyzację) oraz spowolnienia spadku wartości kredytów
udzielanych przedsiębiorstwom (Wykres 20). Wyniki
styczniowego Bank Lending Survey wskazują, że euro-
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pejskie banki kontynuują luzowanie kryteriów przy-

sumpcji gospodarstw domowych. Trwającą od grudnia

dzielania kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw

ub.r. poprawę nastrojów konsumentów odnotowano we

domowych, zarówno konsumpcyjnych, jak i mieszka-

wszystkich głównych gospodarkach strefy euro (Wykres

niowych. W I kw. br. ankietowane banki przewidują

22), co miało związek z coraz lepszą oceną własnej sytua-

dalsze luzowanie standardów udzielania kredytów we

cji finansowej gospodarstw domowych, w warunkach

wszystkich kategoriach. Wyniki ankiety wskazują rów-

spadających cen i wzrostu dostępu do kredytu.

nież na wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne
i kredyty dla przedsiębiorstw niefinansowych. W szcze-

Wykres 22. Wskaźnik koniunktury konsumenckiej Komi-

gólności w obszarze kredytów inwestycyjnych, wyraźny

sji Europejskiej (CCI)*

wzrost popytu zanotowano po raz pierwszy od połowy
2011 r. Poprawę warunków finansowania w strefie euro
wspiera spadek oprocentowania kredytów, w szczególności dla przedsiębiorstw. W I kw. 2015 r. oczekiwana
jest kontynuacja wzrostu popytu na wszystkie kategorie kredytów.
Wykres 21. Sprzedaż detaliczna w strefie euro (3m/3m sa)

Źródło: Komisja Europejska.
* średnie od 1999= 0.

Inflacja
Po okresie niskiej dynamiki cen konsumpcyjnych, od
grudnia ub.r. w strefie euro odnotowywana jest „statyŹródło: Eurostat, Komisja Europejska.
* L – oś lewa, P – oś prawa.

styczna deflacja”. Są to pierwsze odczyty ujemnej dynamiki wskaźnika HICP od października 2009 r. Odzwierciedlają one zarówno tendencje panujące na rynkach surowcowych, jak i słabość popytu w strefie euro. Czynnikami
najsilniej oddziałującymi na dynamikę cen w strefie euro

Sprzedaż detaliczna i koniunktura konsumencka

były spadki cen na rynkach surowcowych, głównie na
rynkach surowców energetycznych i żywności nieprze-

Dane o sprzedaży detalicznej potwierdzają wzrostową

tworzonej (Wykres 23). W szczególności, znaczne obniże-

tendencję konsumpcji prywatnej w strefie euro. Wzro-

nie cen ropy naftowej (tylko w grudniu ub.r. cena ropy

sty sprzedaży detalicznej (0,5% m/m) i rejestracji aut (5,3%

wyrażona w euro obniżyła się o 23%) miało przełożenie na

m/m) w grudniu ub.r. sugerują, że konsumpcja pozostaje

silnie ujemną dynamikę cen energii (-8,9% r/r w styczniu

głównym motorem wzrostu w strefie euro. Jednocześnie

br.). Spadek cen konsumpcyjnych hamowany jest przez

nieznaczna poprawa nastrojów konsumentów w ostatnim

wzrost cen usług, którego wkład do dynamiki cen od

okresie wzmacnia korzystne uwarunkowania dla kon-

stycznia 2013 r kształtował się na stabilnym poziomie
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ok. 0,6-0,5% (Wykres 23). Natomiast drugi komponent

Wykres 24. Inflacja PPI w strefie euro (r/r)

inflacji bazowej (która w styczniu br. obniżyła się do
0,6% r/r), tj. ceny towarów przemysłowych niezwiązanych
z energią notują dynamikę bliską zera, odzwierciedlając
niską presję kosztową i popytową w strefie euro.
Wykres 23. Inflacja HICP w strefie euro (r/r)

Źródło: Eurostat.
* L – oś lewa, P – oś prawa.
Wykres 25. Oczekiwania inflacyjne – 5-letnia implikowana terminowa stopa swapów inflacyjnych
5 lat naprzód (%)
Źródło: Eurostat.

Ceny na wczesnym etapie dystrybucji pozostają
w trendzie spadkowym. Trend spadkowy dynamiki
PPI trwa od sierpnia 2013 r. W grudniu ub.r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły o 1,6% r/r, głównie
pod wpływem spadku cen energii (-5% r/r; Wykres 24).
Jednak słabą tendencję spadkową notuje również komponent bazowy PPI: od czerwca ub.r. jego dynamika
kształtuje się na poziomie od -0,2% r/r do -0,1% r/r.
Wystąpieniu „statystycznej deflacji” w grudniu ub.r.
towarzyszyło obniżenie oczekiwań inflacyjnych do
rekordowo niskiego poziomu (Wykres 25). Po chwilowym wzroście w październiku ub.r. w reakcji na
uruchomienie przez EBC programu CBPP3 i ABSPP
wskaźnik długookresowych oczekiwań inflacyjnych
w strefie euro spadł do historycznie niskiego poziomu
1,5%. Oczekiwania inflacyjne zaczęły się poprawiać po
styczniowej decyzji Rady Ogólnej EBC o rozpoczęciu
skupu papierów skarbowych.

20

Źródło: Bloomberg.
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Najważniejszymi czynnikami ryzyka dla prognoz

Prognozy

wzrostu strefy euro są - z jednej strony silniejsze od
Słabość popytu inwestycyjnego w strefie euro oraz

oczekiwań pozytywne efekty spadku cen ropy

pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego go-

i deprecjacji euro - z drugiej zaś, możliwość utrwa-

spodarek wschodzących wpłynęły na obniżenie pro-

lenia się tendencji deflacyjnych. Aktualne prognozy

gnoz wzrostu w tym regionie przez niektóre instytucje

zakładają, że wpływ spadku cen ropy na gospodarkę

międzynarodowe. Prognozę dynamiki PKB w strefie

strefy euro będzie ograniczony. Ocenia się, że wobec

euro w listopadzie ub.r. obniżyła Komisja Europejska

niskiego stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych

(o 0,6 pkt. proc. w 2015 r. w stosunku do majowej progno-

i słabego wzrostu popytu (w tym zewnętrznego), spa-

zy), a w grudniu EBC (o 0,6 pkt. proc. w 2015 r. i 0,3 pkt.

dek cen ropy nie doprowadzi do istotnego pobudzenia

proc. w 2016 r w porównaniu do prognoz z września

inwestycji w strefie euro. W sytuacji, gdyby założenia te

ub.r.) – por. Tabela 3. Również styczniowe szacunki

okazały się zbyt pesymistyczne, można oczekiwać szyb-

MFW zakładają niższe (o 0,2 pkt. proc. w 2015 r. i o 0,3

szego ożywienia w strefie euro. Do czynników ryzyka

pkt. proc. w 2016 r.) tempo wzrostu gospodarczego

„w górę” dla wzrostu strefy euro można zaliczyć także

w obszarze wspólnej waluty niż przewidywano w paź-

silniejsze od oczekiwanego osłabienie euro na skutek

dzierniku ub.r. Mediana prognoz instytucji finansowych

rozszerzonego skupu aktywów przez EBC. Najważniej-

ankietowanych przez agencję Bloomberg do 15 stycz-

szym zagrożeniem dla wzrostu w strefie euro jest obec-

nia 2015 r. wskazuje, że oczekiwania rynkowe pozo-

nie ryzyko utrwalenia się trendów deflacyjnych, które

stawały w ostatnich miesiącach stabilne (Tabela 3).

mogą utrudniać proces delewarowania sektora prywatnego i ograniczać konsumpcję i inwestycje. Słabsze

Wspierane przez niskie ceny ropy i deprecjację euro

od oczekiwanego tempo wzrostu PKB może wynikać

ożywienie gospodarcze w najbliższych kwartałach

z niewystarczających reform strukturalnych we Francji

będzie osłabiane przez niski popyt inwestycyjny.

i Włoszech.

Głównym motorem wzrostu PKB w najbliższych kwartałach pozostanie konsumpcja prywatna, wspierana przez

Tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w strefie euro

stabilizację stopy bezrobocia oraz spadek cen konsump-

w okresie najbliższych dwóch lat będzie znacznie

cyjnych. W dłuższym horyzoncie rosnący popyt konsump-

niższe od celu inflacyjnego EBC. Prognozowana niska

cyjny wraz z poprawą nastrojów i warunków kredytowych

dynamika cen konsumpcyjnych jest odzwierciedleniem

powinny znaleźć odzwierciedlenie w inwestycjach firm.

oczekiwanego jedynie umiarkowanego ożywiania po-

W kierunku zwiększenia inwestycji może także oddziały-

pytu oraz niskiego poziomu cen surowców, w szczegól-

wać utworzenie Europejskiego Funduszu Inwestycji Stra-

ności ropy naftowej.

tegicznych (EFIS) . Europejskim eksporterom, szczególnie
6

z krajów o słabej konkurencyjności strukturalnej, będzie

Bilans czynników ryzyka dla kształtowania się cen

również sprzyjać osłabianie się europejskiej waluty, wspie-

konsumpcyjnych w strefie euro jest symetryczny.

rane przez nadzwyczajne działania EBC. Na dynamikę

W kierunku dalszego spadku dynamiki cen może od-

eksportu strefy euro może jednak negatywnie wpływać

działywać przede wszystkim wydłużenie okresu spadku

pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarek wschodzą-

cen surowców. Czynnikiem ryzyka dla prognozy inflacji

cych (głównie Rosji i Chin).

pozostaje także możliwe trwałe odkotwiczenie się
oczekiwań inflacyjnych i wystąpienie efektów „drugiej
rundy” obserwowanych obecnie spadków cen konsumpcyjnych. Z kolei w kierunku wyższej inflacji od-

Podstawy prawne umożliwiające uruchomienie EFIS mają
wejść w życie w pierwszej połowie 2015 r. Ze względu na bardzo
optymistyczne założenia co do dźwigni finansowej instrumentu,
można ocenić, że skala oddziaływania tego czynnika będzie najprawdopodobniej ograniczona.
6
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działywać może dalsza deprecjacja euro i silniejsze od
oczekiwań przyspieszenie dynamiki PKB.
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Tabela 3. Prognozy makroekonomiczne dla strefy euro

2014

2015

2016

2014Q4

2015Q1

2015Q2

2015Q3

realny PKB, % r/r
MFW (sty-15)

0,8

1,2

1,4

0,7

KE (lis-14)

0,8

1,1

1,7

0,5

0,6

0,8

1,1

Bloomberg (sty-15)

0,8

1,1

1,6

0,7

0,7

1,0

1,3

OECD (lis-14)

0,8

1,1

1,7

0,7

BŚ (sty- 15)

0,8

1,1

1,6
HICP, %, r/r

KE (lis-14)

0,5

0,8

1,5

0,4

0,6

0,7

0,9

Bloomberg (sty-15)

0,4

0,2

1,2

0,2

-0,1

-0,2

0,05

OECD (lis-14)

0,5

0,6

1,0
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Niemcy
Poprawa koniunktury w IV kw. ub.r. świadcząca
o
kontynuacji
ożywienia
gospodarczego
w Niemczech.
Rekordowo wysokie zatrudnienie przy kolejnym
spadku bezrobocia i umiarkowanej dynamice
płac.

W dalszym ciągu obserwowany jest wzrost popytu na
pracę, co nie przekłada się jednak istotnie na dynamikę płac. Utrzymuje się wzrost zatrudnienia i aktywności
zawodowej do rekordowych poziomów, przy spadku
liczby bezrobotnych. Równocześnie niska liczba godzin
przepracowanych na zatrudnionego oraz umiarkowane
tempo wzrostu płac ograniczają wpływ wzrostu zatrud-

Poprawa nastrojów producentów.

nienia na dochody do dyspozycji gospodarstw domowych.

Optymistyczne, choć nieco słabsze niż w I poł.
ub.r. nastroje konsumentów.

Za wzrostem aktywności gospodarczej w ostatnich

Powolna odbudowa koniunktury w przemyśle
i budownictwie ograniczana przez niski popyt
inwestycyjny.

miesiącach podąża poprawa nastrojów i oczekiwań
przedsiębiorców. Pozostają one jednak wyraźnie słabsze
niż na przełomie 2013 i 2014 r. po tym jak pogorszyły się,
m.in. wskutek nasilenia się ryzyka geopolitycznego oraz
obaw o perspektywy wzrostu globalnej gospodarki. Nieco

„Statystyczna deflacja” cen konsumpcyjnych
i nasilenie spadków cen produkcji w przemyśle
w efekcie silnego obniżenia się cen surowców.

wolniej przebiega natomiast poprawa nastrojów konsu-

Oczekiwana kontynuacja ożywienia gospodarczego w 2015 r., choć w nieco wolniejszym tempie niż w ub.r.

W ostatnich miesiącach obserwowane jest ożywienie

menckich.

w przemyśle przetwórczym i budownictwie, pozostaje
ono jednak powolne i wrażliwe. Wspomagają je odpowiednio spadające ceny wytwarzania i osłabienie kursu
euro oraz stabilny popyt mieszkaniowy. Równocześnie
dynamika produkcji pozostaje znacznie poniżej poziomu

Bieżące i oczekiwane tendencje w gospodarce

z przełomu 2013 i 2014 r., ograniczana przez niski popyt
inwestycyjny i jedynie umiarkowany wzrost popytu ze-

Na przełomie 2014 i 2015 r. gospodarka niemiecka

wnętrznego. Po pogorszeniu się koniunktury na przeło-

powróciła na ścieżkę ożywienia. Wstępne szacunki

mie III i IV kw. ub.r., niewielka poprawa koniunktury

wskazują, że po spowolnieniu w II i III kw. ub.r., w IV kw.

nastąpiła w ostatnich miesiącach także w sektorze usług.

w gospodarce niemieckiej odnotowano wzrost PKB

W szczególności bardzo korzystne były na przełomie 2014

o 0,3% kw/kw1, głównie na skutek odbicia inwestycji po

i 2015 r. nastroje przedsiębiorców z tego sektora.

dwóch kwartałach spadku.
Utrzymujący się spadek cen energii nasilił tendencje
W całym 2014 r. wzrost PKB wyniósł 1,5% i był znaczą-

dezinflacyjne obserwowane w gospodarce niemiec-

co wyższy niż w latach 2012-2013. Przyspieszenie wzrostu

kiej. Spadek cen wytwarzania przyczynił się w szczegól-

PKB było związane głównie z poprawą salda wymiany

ności do przyspieszenia spadków cen sprzedaży w prze-

z zagranicą, dzięki rosnącemu popytowi m.in. z USA, Chin

myśle. Znalazł on jednak również silne odzwierciedlenie

i krajów UE spoza strefy euro. Podobnie jak w poprzed-

w kształtowaniu się cen konsumpcyjnych. W styczniu br.

nich latach, największy wkład do wzrostu PKB miało

w Niemczech zanotowano „statystyczną deflację”: wskaź-

jednak spożycie indywidualne. Wzrost PKB był również

nik HICP obniżył się o 0,5% r/r.

wspierany przez zwiększenie się nakładów brutto na
środki trwałe.
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W perspektywie 2015-2016 r. oczekuje się kontynuacji

W IV kw. 2014 r. gospodarka niemiecka powróciła

ożywienia w warunkach obniżonej inflacji. Przemawia

na ścieżkę wzrostu po spowolnieniu obserwowa-

za tym generalnie korzystna sytuacja w głównych sekto-

nym w II i i III kw. ub.r. Wstępne dane opublikowane

rach gospodarki, bardzo dobra sytuacji na rynku pracy

przez Statistisches Bundesamt Deutschland wskazują

oraz oczekiwana stopniowa poprawa popytu zewnętrzne-

na wzrost PKB w IV kw. 2014 r. o 0,3% kw/kw7 (i 1% r/r)

go. Równocześnie prognozowana dynamika PKB na 2015

wobec 0,1% kw/kw w III kw. ub.r. Była to dynamika

r. jest nieco niższa niż w 2014 r. Wobec braku sygnałów

nieznacznie wyższa od oczekiwań. W świetle wstęp-

narastania presji płacowej i utrzymujących się niskich cen

nych szacunków, do wzrostu PKB w IV kw. ub.r. przy-

energii, inflacja pozostanie z dużym prawdopodobień-

czyniło się zwłaszcza odbicie nakładów brutto na środki

stwem na niskich poziomach przynajmniej do 2016 r.

trwałe (zarówno na budynki i budowle, jak i na maszyny i urządzenia) po dwóch kwartałach spadku. Podkre-

Wzrost gospodarczy

ślić należy jednak, że szacunki te obarczone są dużą
niepewnością, a ożywienie popytu inwestycyjnego w IV

W 2014 r. wzrost PKB Niemiec wyniósł łącznie 1,5%.

kw. ub.r. nie znajduje potwierdzenia w danych mie-

Było to wyraźnie lepszym wynikiem niż w latach 2012-

sięcznych dotyczących produkcji dóbr inwestycyjnych

2013 (odpowiednio 0,6% i 0,2%). Istotnie lepsza niż

i zamówień przemysłowych (por. sekcja Produkcja

w latach 2012-2013 koniunktura oraz korzystne warun-

i koniunktura w przemyśle, Wykres 32). W szczególności,

ki finansowania przyczyniły się do pierwszego od 2011

napływ zamówień krajowych na dobra inwestycyjne

r. wzrostu nakładów brutto na środki trwałe, zarówno

był w listopadzie ub.r. niższy o 3,4% r/r, a ich produkcja

na budynki i budowle, jak i maszyny i urządzenia.

była na tym samym poziomie, co rok wcześniej8.

Tempo wzrostu inwestycji w przekroju 2014 r. było
nierównomierne. W I kw. ub.r. zanotowano ich bardzo

Rynek pracy

silny wzrost, wspierany korzystnymi warunkami pogodowymi. Wygaśnięcie tych efektów w połączeniu
z pogorszeniem nastrojów (związanym ze wzrostem
ryzyka geopolitycznego oraz słabością ożywienia w
strefie euro) przyczyniło się do spadku inwestycji w II
i III kw. ub.r. Wzrost zatrudnienia do rekordowych
poziomów oraz umiarkowane przyspieszenie dynamiki
płac nominalnych w warunkach niskiej inflacji pozytywnie oddziaływały na spożycie indywidualne. Realizacja niektórych postanowień umowy koalicyjnej przyczyniła się także do szybszego niż w poprzednich latach
wzrostu spożycia publicznego.
Za poprawą dynamiki PKB w 2014 r. w stosunku do

Podobnie jak w całym 2014 r., sytuacja na niemieckim rynku pracy pozostawała w ostatnich miesiącach bardzo korzystna. Wzrost popytu na pracę zaspokajany jest raczej poprzez zwiększanie liczby zatrudnionych niż łącznej liczby godzin przepracowanych. W IV kw. ub.r. liczba pracujących powiększyła się
o 84 tys. osób (0,2% kw/kw, por. Wykres 26) przy spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych (o 42 tys.
osób) i dalszym wzroście aktywności zawodowej.
W styczniu br. liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia
rejestrowanego spadła do najniższego poziomu od
1991 r. (por. Wykres 27), a liczba zgłoszonych wakatów
osiągnęła kolejne maksimum.

poprzedniego roku stał głównie szybszy wzrost popytu na niemiecki eksport. Stopniowa poprawa koniunktury zewnętrznej pozwoliła na najszybszy od
2011 r. wzrost eksportu, podczas gdy dynamika importu była zbliżona do obserwowanej w 2013 r. Pozytywne
impulsy dla niemieckiego eksportu napływały w 2014 r.
szczególnie z krajów UE spoza strefy euro, z USA oraz
Chin, podczas gdy od stycznia ub.r. do listopada ub.r.
zanotowano spadek eksportu do Rosji w wysokości 15%
r/r.
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7
Szczegółowe dane dot. dynamiki PKB w IV kw. 2014 r. przedstawione zostaną 15 lutego br.
8
Grudniowa ankieta Ifo8 wskazuje ponadto, że w 2015 r. tyle
samo badanych firm (24%) planuje ograniczać inwestycje, co je
zwiększać. Spośród tych drugich jedynie 2% planuje rozbudowę
potencjału produkcyjnego. Dominują inwestycje odtworzeniowe
i inwestycje nakierowane na racjonalizację procesu produkcji.

Niemcy

Wykres 26. Indeksy BA-X i liczba pracujących w Niem-

BA-X obrazujący skłonność do zwiększania zatrudnie-

czech (w mln mieszkańców)

nia kontynuował bowiem tendencję wzrostową obserwowaną od maja ub.r., osiągając w styczniu br. swoje
historyczne maksimum (183 pkt). Utrzymanie obecnego tempa wzrostu zatrudnienia w całym 2015 r. wydaje
się jednak mało prawdopodobne z powodu stopniowego wyczerpywania się dostępnych zasobów pracy, powiększanych w ostatnich latach przez imigrację.
Wykres 28. Dynamika funduszu płac oraz nominalnych
płac brutto na zatrudnionego i na godzinę pracy w Niemczech (r/r%)

Źródło: Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt Deutschland.

Wykres 27. Stopa bezrobocia (%) i i indeks napięć w
Niemczech

Uwaga: Dane za IV kw. 2014 r. implikowane z pierwszego
szacunku PKB za 2014 r.
Źródło: Statistisches Bundesamt Deutschland.
Wzrost popytu na pracę ma ograniczony wpływ na
dynamikę płac. Mimo rekordowo niskiego bezrobocia,
dynamika płac brutto na godzinę pozostawała w 2014 r.
wyraźnie niższa niż w poprzednich okresach ożywienia9 (por. Wykres 28). Można to łączyć z szeregiem
czynników o charakterze strukturalnym (m.in. zmianami na rynku pracy ograniczającymi siłę przetargową
Źródło: Statistisches Bundesamt Deutschland, Eurostat.

pracowników oraz presją konkurencyjną ze strony
krajów o niższych kosztach wytwarzania). Czynnikiem

Wprowadzenie płacy minimalnej od stycznia 2015 r.
nie znalazło istotnego odzwierciedlenia w decyzjach
przedsiębiorstw o kolejnych rekrutacjach. Indeks
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9
W ujęciu sektorowym, w porównaniu do I kw. 2014 r., w II i III
kw. 2014 r. wynagrodzenia na godzinę zwiększyły się silniej
w sektorach usługowych niż w sektorze przemysłowym. Największy wzrost płac zanotowano w usługach nierynkowych, co związane było z ustaleniami ostatniej rundy negocjacji płacowych.

Niemcy

wpływającym na brak przyspieszenia wzrostu płac w

Wykres 29. Ogólne nastroje gospodarcze w Niemczech

ostatnich kwartałach jest również niska dynamika
produktywności pracy. Biorąc pod uwagę prawdopodobne spowolnienie wzrostu zatrudnienia, relatywnie
niewielkie podwyżki ustalone podczas ostatniej rundy
negocjacji płac oraz przewidywane niskie tempo wzrostu produktywności pracy, nie należy spodziewać się
silnego przyspieszenia wzrostu nominalnego funduszu
w 2015 r.

Nastroje gospodarcze
Na przełomie 2014 r. i 2015 r. nastąpiła niewielka
poprawa nastrojów gospodarczych w Niemczech.
Poprawiła się ocena bieżącej sytuacji, ale pozostaje ona
wyraźnie niższa niż w I kw. ub.r. (por. Wykres 29).
Korzystnym sygnałem jest poprawa oceny bieżącej

Źródło: Markit Economics, Komisja Europejska.

sytuacji w sektorach, w których w II i III kw. ub.r. odnotowano ich największy spadek, tj. w handlu detalicznym oraz w sektorze przetwórczym (dla którego pozytywnym impulsem było osłabienie kursu euro i niskie

Wykres 30. Wskaźniki nastrojów gospodarczych dla
przemysłu i handlu Niemiec (Instytut Ifo, Centrum ZEW)

ceny energii). Oczekiwania co do przyszłej sytuacji
gospodarczej pozostają optymistyczne, choć są nadal
słabsze niż na przełomie 2013 i 2014 r. (por. Wykres
30). Największy optymizm charakteryzuje przedsiębiorców z sektora usług, przy czym wyraźną poprawę
oczekiwań w stosunku do przełomu III i IV kw. ub.r.
odnotowano także w przetwórstwie przemysłowym.
Spośród analityków ankietowanych przez Centrum
ZEW w styczniu br., 55% spodziewało się poprawy
sytuacji w gospodarce niemieckiej w ciągu najbliższego
pół roku, a zaledwie 6,6% jej pogorszenia. W ujęciu
sektorowym, oczekiwali oni pogorszenia się koniunktury jedynie w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym
oraz usług dla ludności (m.in. produkcja i dostarczanie
energii).
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Źródło: Instytut Ifo, Instytut ZEW.

Niemcy

Produkcja i koniunktura w przemyśle
Na początku IV kw. 2014 r. w sektorze przemysłowym, po dwóch kwartałach spadku produkcji

Wykres 31. Produkcja sprzedana przemysłu i nastroje
producentów w Niemczech

sprzedanej, nastąpiła poprawa koniunktury. Aktywność w sektorze pozostawała jednak na niskim poziomie (por. Wykres 31). Na koniunkturę w przemyśle
negatywnie oddziałuje sektor wytwarzania energii,
którego produkcja sprzedana w listopadzie była o 3%
niższa niż rok wcześniej. W październiku i listopadzie
ub.r. odnotowano za to dodatnią dynamikę produkcji
pozostałych grup produktów, szczególnie dóbr konsumenckich.
Odczyty ankiet PMI w ostatnich miesiącach wskazują na dalsze, choć umiarkowane ożywienie w sektorze przemysłu. Po spadku do najniższego od półtora
roku poziomu 49,5 pkt. w listopadzie ub.r., PMI Manufacturing wzrósł do 51 pkt. w styczniu br. (ankieta
wstępna).

Respondenci

ankiet

PMI

wskazywali

Źródło: Eurostat, Markit Economics.

w ostatnich miesiącach na szybszy wzrost produkcji
oraz

wyższe

wykorzystanie

mocy

produkcyjnych

i wzrost zatrudnienia. Na przełomie roku istotną po-

Wykres 32. Indeks napływu zamówień dla sektora przetwórstwa przemysłowego w Niemczech (2010=100)

prawę zanotował także subkomponent dot. nowych
zamówień. Pozostaje on jednak nadal wyraźnie niższy
niż we wcześniejszych okresach ożywienia.
Obecnie trudno ocenić, czy obserwowana poprawa
oczekiwań stanowi początek trwałego i szybszego
wzrostu w sektorze przemysłowym w kolejnych
miesiącach (por. sekcja Wzrost gospodarczy). Wskaźniki
oczekiwań przedsiębiorców (ankiety Komisji Europejskiej i Instytutu Ifo), które stale obniżały się w okresie
kwiecień-październik 2014 r., w ostatnich miesiącach
odnotowały wzrost. Także analitycy ankietowani przez
Centrum ZEW spodziewają się dalszego wzrostu aktywności gospodarczej w większości sektorów przetwórczych w ciągu najbliższych 6 miesięcy. W szczególności, korzystne pozostają nastroje eksporterów,
wspierane niższymi cenami energii oraz osłabieniem
kursu euro. W styczniu br. wskaźnik oczekiwań eksporterów w ankiecie Instytutu Ifo wzrósł po raz czwarty
z rzędu, zbliżając się powoli do poziomów obserwowanych w I poł. 2014 r.
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Źródło: Statistisches Bundesamt Deutschland.

Niemcy

Produkcja i koniunktura w budownictwie

kietowanych przez Instytut Ifo w grudniu ub.r. uznała
bieżącą sytuację za korzystną, podczas gdy przeciwne-

W sektorze budownictwa obserwuje się poprawę

go zdania było zaledwie 18%. Także oczekiwania

sytuacji w stosunku do III kw. ub.r., wspieraną ko-

przedsiębiorców wg ankiety Ifo pozostają na relatywnie

rzystnymi warunkami pogodowymi, jednak oży-

wysokich poziomach w ujęciu historycznym (choć są

wienie to pozostaje powolne i wrażliwe. Wskaźnik

gorsze niż na przełomie 2013 r. i 2014 r.). W świetle

PMI Construction pozostawał powyżej wartości refe-

badań ankietowych, można oczekiwać, że powolny

rencyjnej przez cały IV kw. (Wykres 33). W tym okresie

wzrost aktywności w sektorze budowlanym (w szcze-

wynosił przeciętnie 51,8 pkt wobec 47,8 pkt i 48,6 od-

gólności w budownictwie mieszkaniowym) będzie

powiednio w II i III kw. ub.r. Podobnie jak w poprzed-

kontynuowany także w następnych miesiącach. Biorąc

nich miesiącach, najstabilniejszy okazał się wzrost

pod uwagę ogólną słabość popytu inwestycyjnego, nie

w budownictwie mieszkaniowym. Pierwszy szacunek

należy spodziewać się jednak wyraźnego przyspiesze-

PKB w 2014 r. sygnalizuje, że inwestycje budowlane

nia produkcji budowlano-montażowej w I kw. br.

w IV kw. ub.r. wzrosły po dwóch kwartałach spadku.
Szacunki te należy jednak traktować z ostrożnością,

Koniunktura w sektorze usługowym

biorąc pod uwagę, że nie są one potwierdzane przez
dane o produkcji budowalno-montażowej i liczbie

Wskutek osłabienia popytu, tempo wzrostu aktyw-

wydanych pozwoleń na budowę.

ności w niemieckim sektorze usługowym na przełomie III i IV kw. 2014 r. uległo wyraźnemu spowol-

Wykres 33. Produkcja budowlano-montażowa w Niem-

nieniu. Wskaźnik PMI Services w IV kw. ub.r. wyniósł

czech

średnio 52,9 pkt wobec 55,8 pkt w III kw. ub.r. Subkomponent PMI dot. nowych zamówień znalazł się w
grudniu ub.r. poniżej wartości referencyjnej po raz
pierwszy od półtora roku. Na poziom zysków sektora
usługowego negatywnie wpływają także tendencje
dezinflacyjne. Ankiety PMI wskazują, że w ostatnich
miesiącach przedsiębiorcy obniżali ceny sprzedaży.
Równocześnie wyniki badań ankietowych wskazują
na stabilizację i poprawę koniunktury w sektorze
usług na przełomie roku. W styczniu br. wskaźnik
PMI Services osiągnął wartość 52,7 pkt (dane wstępne)
wobec 52,1 pkt w dwóch poprzednich miesiącach. Na
powrót optymizmu wśród przedsiębiorców z sektora
usług wskazują także wyniki badań ankietowych Instytutu Ifo.

Źródło: Eurostat, Markit Economics.

Nastroje w budownictwie pozostają korzystne, jednak nie należy oczekiwać istotnego przyspieszenia
aktywności w tym sektorze. Wskaźnik nastrojów
przedsiębiorców

wg

ankiet

Komisji

Europejskiej

w styczniu b.r. wyniósł -10,1 pkt wobec -12,2 pkt przeciętnie w III kw. ub.r. Prawie połowa architektów an-
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Niemcy

Koniunktura konsumencka i sprzedaż detaliczna

z sektora detalicznego pozostają na niskim poziomie,
na co wpłynął m.in. spadek cen sprzedawanych towa-

W ostatnich miesiącach nieznacznie poprawiły się

rów.

nastroje niemieckich konsumentów (por. Wykres
34). W szczególności, w świetle ankiet Komisji Europej-

Sytuacja na rynku kredytowym

skiej, nastąpiła stabilizacja oceny bieżącej sytuacji
w gospodarce, która pogorszyła się wyraźnie w okresie

Dane z rynku kredytowego w Niemczech wskazują,

lipiec-listopad 2014 r. Po raz pierwszy od dłuższego

że stopniowa poprawa aktywności gospodarczej jest

czasu zmniejszyły się również obawy o wzrost bezrobo-

w coraz większym stopniu wspierana przez bardzo

cia. Stabilne i optymistyczne pozostały oczekiwania

korzystne

gospodarstw domowych

co do sytuacji finansowej

W szczególności, dynamika kredytów dla przedsię-

w ciągu najbliższego roku. Ankietowani oczekiwali

biorstw niefinansowych w listopadzie ub.r. wzrosła do

dalszego spadku cen konsumenckich. Obserwowane

1,5% r/r z 0,6% przeciętnie w I poł. ub.r. Wyniki Bank

tendencje dezinflacyjne nie wpłynęły jednak dotąd na

Lending Survey z grudnia ub.r. wskazywały, że wzrost

odkładanie w czasie konsumpcji przez niemieckich

popytu na kredyt w IV kw. ub.r. wynikał z potrzeb

konsumentów. Częściej niż w poprzednich miesiącach

inwestycyjnych dużych przedsiębiorstw. Potwierdza to

respondenci uznawali bowiem, że jest to właściwy czas

relatywnie wysoka dynamika kredytów średnio- i dłu-

na dokonywanie większych zakupów, natomiast coraz

goterminowych w listopadzie ub.r. (por. Wykres 35).

rzadziej - że jest to dobry moment na oszczędzanie.

W I kw. br. oczekiwany jest dalszy wzrost popytu inwe-

warunki

finansowania

bankowego.

stycyjnego przedsiębiorstw, w szczególności w sektorze
Wykres 34. Sprzedaż detaliczna i nastroje konsumenckie

MŚP. Badania ankietowe Instytutu Ifo wskazują, że

w Niemczech

dostępność kredytu dla przedsiębiorstw kształtuje się
na historycznie wysokich poziomach. Banki ankietowane w ramach Bank Lending Survey wskazywały na
plany dalszego poluzowania warunków dostępu do
kredytu dla firm w I kw. br.
Wykres 35. Dynamika kredytu dla przedsiębiorstw niefinansowych w Niemczech (%, r/r)

Źródło: Eurostat, Komisja Europejska.

Rosnący popyt konsumpcyjny nie przekłada się na
wyraźną poprawę koniunktury w handlu detalicznym, ze względu na tendencje dezinflacyjne. Z jednej strony, sprzedaż detaliczna wzrastała m/m przez
cały IV kw. ub.r. Z drugiej strony, mimo odbicia
w grudniu ub.r. i styczniu br., nastroje przedsiębiorców
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Źródło: Europejski Bank Centralny.

Niemcy

Niskie stopy procentowe i łagodne warunki kredyto-

notując spadek o 1,6% r/r (por. Wykres 37). Trzeci raz

wania korzystnie oddziałują na sektor budownictwa

z rzędu obniżył się (w ujęciu m/m) także PPI dla prze-

mieszkaniowego. W szczególności dynamika kredytów

mysłu z wyłączeniem cen energii.

na zakup nieruchomości mieszkalnych w listopadzie ub.r.
ponownie wzrosła (por. Wykres 36), a banki spodziewają

Wykres 37. Inflacja PPI w Niemczech (%, r/r)

się dalszego, choć niewielkiego, wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe w I kw. br.
Wykres 36. Dynamika kredytu dla przedsiębiorstw niefinansowych w Niemczech (%, r/r)

Źródło: Eurostat.

Spadki cen energii i żywności nieprzetworzonej na
Źródło: Europejski Bank Centralny.

przełomie 2014 i 2015 r. przełożyły się na powrót cen
konsumpcyjnych (HICP) do poziomu z I kw. 2013 r.
Dynamika wskaźnika HICP obniżyła się z 0,5% r/r w listo-

Mniej jednoznaczne były dane dot. rynku kredytów
konsumpcyjnych. Dynamika tych kredytów osłabła w IV
kw. ub.r., mimo że banki ankietowane w ramach Bank
Lending Survey deklarowały wzrost popytu na nie i poluzowanie warunków kredytowania. Oczekiwały również
utrzymania tych tendencji także w I kw. br.

Inflacja
Przy braku presji płacowej, spadek pozapłacowych
kosztów wytwarzania skutkuje obniżaniem cen
przez firmy. Szczególnie w przetwórstwie przemysło-

padzie ub.r. do 0,1% r/r w grudniu ub.r., a w styczniu br.
zanotowano pierwszy od 2009 r. spadek cen koszyka HICP
w ujęciu r/r (o 0,5%, por. Wykres 38)10. Spadek cen dotyczył przede wszystkim towarów. Ceny żywności nieprzetworzonej w grudniu ub.r. były niższe o 2,4% niż rok
wcześniej, a ceny energii o 6,5%. Na tym tle relatywnie
stabilne były ceny usług. W szczególności, dynamika usług
mieszkaniowych11 przez całą II poł. 2014 r. wynosiła 1,4%
r/r (mimo 9-miesięcznej serii spadków cen ogrzewania).
Stabilne ceny usług znalazły odzwierciedlenie w kształtowaniu się inflacji bazowej (HICP po wyłączeniu cen energii i żywności nieprzetworzonej; por. Wykres 14).

wym niskie ceny energii przekładają się zarówno na
spadek kosztów wytwarzania, jak na spadek cen sprzedaży. W opinii respondentów ankiety PMI, w styczniu
br. był on najszybszy od pięciu lat. Wskaźnik cen producenckich w przemyśle (PPI) w grudniu ub.r. kształtował się na najniższym poziomie od II kw. 2011 r.,
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Wstępne dane dot. dynamiki HICP w styczniu br. nie pozwalają na przedstawienie szczegółowej analizy poszczególnych komponentów inflacji.
11
Tj. ceny czynszów, remontów i mediów.
10

Niemcy

Wykres 38. Inflacja HICP w Niemczech (%, r/r)

Równocześnie brak przesłanek przemawiających za
przyspieszeniem wzrostu płac oraz silniejszym wzrostem nakładów brutto na środki trwałe w 2015 r., przekładają się na niższy niż zakładano wcześniej wzrost
popytu krajowego. W opinii ośrodków zewnętrznych,
wraz z poprawą sytuacji w strefie euro i w efekcie poprawy nastrojów gospodarczych, w 2016 r. i kolejnych
latach dynamika PKB powinna ponownie wzrosnąć13.
Bilans czynników ryzyka dla wzrostu PKB Niemiec
poprawił się w ostatnim okresie. Wśród nowych
czynników mogących oddziaływać pozytywnie na aktywność gospodarczą w Niemczech należy wymienić
bardzo niskie ceny ropy naftowej14 oraz deprecjacyjną
tendencję euro, wspieraną dodatkowo przez zwiększenie zakresu programu luzowania ilościowego przez

Źródło: Eurostat.

EBC. W II poł. 2015 r. dynamikę wzrostu wspierać
będzie także realizacja planu inwestycyjnego zaproponowanego przez Komisję Europejską, choć z uwagi na

Prognozy

wysoki założony poziom dźwigni finansowej, jego
wpływ na wzrost PKB będzie prawdopodobnie umiar-

Perspektywy wzrostu gospodarczego w Niemczech

kowany.

w 2015 r. pogorszyły się w porównaniu do I poł.
ub.r. Splot niekorzystnych czynników (m.in. wzrost

W opinii ośrodków zewnętrznych inflacja w Niem-

napięć geopolitycznych oraz słabość ożywienia w stre-

czech pozostanie na niskim poziomie przynajmniej

fie euro) w II i III kw. ub.r. przyczynił się do silnej rewi-

do 2016 r. W tym okresie dynamikę cen kształtować

zji w dół prognozy wzrostu PKB w 2015 r. przez Bunde-

będą głównie:

sbank względem projekcji opublikowanej w czerwcu
ub.r. (z 2% do 0,8%). Swoje oczekiwania w stosunku do

umiarkowane tempo wzrostu gospodarczego,

pierwszej poł. ub.r. obniżyły także OECD (o 1 pkt proc.

brak narastania presji płacowej, a zatem umiar-

względem prognozy z maja ub.r.) i MFW12.

kowany wzrost funduszu płac (por. sekcja Rynek
pracy),

Słabsze niż przewidywano jeszcze w I poł. 2014 r.

niska, a obecnie ujemna dynamika pozapłaco-

prognozy wzrostu Niemiec w 2015 r. wynikają za-

wych kosztów produkcji wynikająca ze spadku

równo z czynników zewnętrznych, jak i wewnętrz-

cen surowców energetycznych.

nych. W szczególności wciąż powolne ożywienie w
strefie euro, nasilenie się ryzyka geopolitycznego oraz
niska dynamika handlu międzynarodowego przemawiają za niższym niż wcześniej zakładano tempem
wzrostu eksportu i najprawdopodobniej ujemnym
wkładem eksportu netto do wzrostu PKB w 2015 r.
Bundesbank prognozuje w 2016 r. wzrost PKB o 1,5%.
W opinii Bundesbanku, utrzymujące się niskie ceny ropy naftowej powinny przyczynić się w 2015 r. do przyspieszenia wzrostu o 0,1-0,2 pkt proc. względem ścieżki opublikowanej w grudniowej projekcji.
13

Od kwietnia ub.r., gdy MFW prognozował wzrost PKB
w Niemczech w 2015 r. o 1,6%, prognozę najpierw podniesiono
do 1,7% (w lipcu ub.r.), a następnie obniżono do 1,5% (w październiku ub.r.) i 1,3% (w styczniu br.)
12
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Niemcy

Tabela 4 Prognozy makroekonomiczne dla Niemiec

2014

2015

2016

2014Q4

2015Q1

2015Q2

2015Q3

-

-

-

-

realny PKB, % r/r
MFW (sty-15)

1,5

1,3

1,5

OECD (lis-14)

1,5

1,1

1,8

-

-

-

-

KE (lis-14)*

1,3

1,1

1,8

0,6

0,2

0,7

1,1

Bloomberg (sty-15)

1,5

1,2

1,7

1,0

0,6

1,2

1,6

HICP, %, r/r
OECD (lis-14)

0,9

1,2

1,7

-

-

-

-

KE (lis-14)

0,9

1,2

1,6

0,7

1,0

1,1

1,2

Bloomberg (sty-15)

0,9

0,7

1,6

0,6

0,4

0,5

0,7

*Prognoza PKB Komisji Europejskiej w ujęciu r/r nie uwzględnia korekty o liczbę dni roboczych, która w 2015 r. powinna
obniżyć ją o ok. -0,2 pkt proc., a w 2016 r. o ok. 0,1 pkt proc.
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Wielka Brytania
Nieznaczne osłabienie dynamiki PKB w II poł.
2014 r.
Motorem wzrostu pozostaje konsumpcja.
Spadek aktywności zawodowej wpływa niekorzystnie na wzrost zatrudnienia. Pojawiającym
się sygnałom przyspieszenia dynamiki wynagrodzeń towarzyszy przyspieszenie wzrostu produktywności.
Stagnacja produkcji (kw/kw) w przemyśle przy
silnym spadku w budownictwie odzwierciedlają
słaby popyt inwestycyjny i zewnętrzny oraz
osłabienie koniunktury na rynku nieruchomości.

Konsumpcji prywatnej, będącej obecnie głównym
motorem wzrostu, sprzyja poprawiająca się sytuacja
finansowa

gospodarstw

domowych.

Korzystnie

wpływają na nią sytuacja na rynku pracy (wysoki
i rosnący poziom zatrudnienia, przyspieszenie dynamiki wynagrodzeń nominalnych), niska inflacja wspierająca wzrost realnych dochodów do dyspozycji, a także
łagodne warunki finansowania zewnętrznego (wysoka
dostępność kredytu).
Wzrost aktywności jest ograniczany przez stopniowe
słabnięcie koniunktury na rynku nieruchomości.
Wśród konsumentów przeważają optymistyczne nastroje. Pogorszyły się one jednak w porównaniu z I poł.
ub.r., co można łączyć z sygnałami schłodzenia ko-

Nieoczekiwany spadek inflacji CPI do 0,5% r/r
w grudniu ub.r. w efekcie spadków cen ropy
Prognozy PKB dla Wielkiej Brytanii pozostają
stabilne.

niunktury na rynku nieruchomości, po okresie wysokiej
aktywności. Liczba transakcji mieszkaniowych pozostaje w trendzie spadkowym, a wzrost cen mieszkań stopniowo wyhamowuje z wysokich poziomów. Słabnąca
koniunktura na rynku nieruchomości jest jednym

Odsunięcie terminu pierwszej podwyżki stóp
procentowych przewidywanego przez rynki finansowe na I kw. 2016 r., za sprawą niskiej inflacji.

Bieżące i oczekiwane tendencje w gospodarce
Tempo ożywienia aktywności gospodarczej nieznacznie wyhamowało pod koniec 2014 r., do czego
przyczyniło się pogorszenie perspektyw popytu
zewnętrznego. Zgodnie ze wstępnymi szacunkami
PKB w IV kw. ub.r. wzrósł o 0,5% kw/kw, a więc o 0,2
pkt. proc. wolniej niż w kwartale poprzednim i średnio
w I poł. 2014 r. Dane z III kw. ub.r. wskazują, że wzrost
gospodarczy w coraz większym stopniu opiera się na
spożyciu indywidualnym, podczas gdy inwestycje
przedsiębiorstw w III kw. ub.r. nieoczekiwanie spadły
(kw/kw). Wyhamowanie inwestycji wiązać można
ze słabością perspektyw popytu zagranicznego, która

z czynników wyjaśniających silny spadek kw/kw produkcji w budownictwie w IV kw. ub.r.15
Mimo pojawienia się oznak przyspieszenia dynamiki płac, maleją szanse na podwyżki stóp procentowych Banku Anglii w 2015 r. Obecnie główna stopa
procentowa Banku Anglii znajduje się na poziomie
0,5%, a wielkość aktywów finansowych zakupionych
przez Bank odpowiednio na poziomie 375 mld funtów.
Rynki finansowe oczekują pierwszej podwyżki stóp
w I kw. 2016 r., a więc rok później w porównaniu
z oczekiwaniami formułowanymi we wrześniu ub.r.
Również wypowiedzi przedstawicieli władz monetarnych wskazują na odsuwającą się w czasie perspektywę
podwyżek stóp procentowych. Zmiana ta wynika
z szybkiego spadku inflacji, który znajduje odbicie
w spadających oczekiwaniach inflacyjnych sektora
prywatnego.

znajduje odzwierciedlenie także w niskiej dynamice
produkcji w przemyśle.
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15
Niekorzystnie na produkcję budowlaną oddziałują także trwająca konsolidacja finansów publicznych i niska aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw.

Wielka Brytania

jąc najwyższą kwartalną dynamikę na przestrzeni 4 lat.

Wzrost gospodarczy

Wzrostowi konsumpcji sprzyjają przede wszystkim
Tempo wzrostu aktywności w gospodarce brytyj-

niska inflacja i korzystne warunki kredytowe (patrz

skiej zwolniło nieznacznie w drugiej połowie ub.r.

dalej). Możliwości konsumpcyjne gospodarstw rosną

Wstępne szacunki wskazują, że PKB wzrósł w 2014 r.

również za sprawą korzystnej sytuacji na rynku pracy.

o 2,6% i o 0,5% kw/kw w IV kw. ub.r., tj. nieznacznie

Stopa

wolniej niż w dwóch poprzednich kwartałach (Wykres

utrzymuje się na wysokim poziomie, a dynamika wy-

39, Tabela 5). Obniżenie się dynamiki aktywności

nagrodzeń wykazuje oznaki przyspieszenia. Na popra-

w II poł. ub.r. było zgodne z formułowanymi oczeki-

wiającą się sytuację finansową gospodarstw wskazuje

waniami . Za niższą od wcześniej oczekiwanej dyna-

indeks Markit Household Finance Index. Jego grudniowy

miką PKB w całym 2014 r. stały natomiast rewizje

odczyt okazał się najwyższym od 2009 r. zarówno

danych dotyczących wzrostu w I poł. 2014 r. Dane

w przypadku oceny sytuacji bieżącej, jak i oczekiwań

o

na kolejny rok.

16

strukturze

tworzenia

produktu

krajowego

zatrudnienia,

mimo

nieznacznych

wahań,

w IV kw. ub.r. wskazują na wyraźny spadek produkcji
sektora budowlanego (o 1,8% kw/kw) i nieznacznie
niższą niż w kwartale poprzednim wartość dodaną
w przemyśle (o 0,1% kw/kw). Na kontynuację ożywienia w gospodarce wskazuje jednak dynamiczny wzrost
w sektorze usług.
Wykres 39. Dynamika oraz struktura tworzenia PKB
w Wielkiej Brytanii (%, kw/kw sa)

Tabela 5.
(kw/kw, sa)

Dynamika

PKB (%)
Spożycie indywidualne (%)
Spożycie zbiorowe (%)
Nakłady brutto na śr. trwałe (%)
Zmiana zapasów
(wkład; pkt proc.)
Eksport (%)
Import (%)
Eksport netto (wkład; pkt proc.)
Dochody do dyspozycji gosp.
domowych (%; realnie)

PKB

w

Wielkiej

Brytanii

I.14
0,6
0,6
-0,4
2,5
-0,5

II.14
0,8
0,4
0,8
1,3
0,2

III.14
0,7
0,8
0,4
0,0
0,3

-0,4
-2,0
0,5
-0.9

-0,4
-0,3
0,0
3,3

0,6
1,3
-0,2
-0,1

IV.14
0,5

Źródło: Eurostat, ONS.
Inwestycje przedsiębiorstw nieoczekiwanie spadły
w III kw. ub.r., ale perspektywy ich wzrostu pozostają korzystne. Obniżenie się inwestycji firm o 1,4%
kw/kw przełożyło się na stagnację nakładów inwestycyjnych w gospodarce (Tabela 5). Na tym etapie trudno
ocenić, czy odnotowany spadek inwestycji stanowi
początek jakiejś trwałej tendencji. Z jednej strony,
wyhamowanie dynamiki inwestycji zaobserwowano
w przypadku większości klas aktywów (tj. maszyny,
Źródło: Eurostat.

środki transportu, budynki mieszkalne i dobra niematerialne). Z drugiej strony, dane sondażowe Komisji

Wzrost popytu opiera się głównie na spożyciu indywidualnym. W III kw. ub.r. spożycie indywidualne
wzrosło o 0,9% w por. z kwartałem poprzednim, notu-

Europejskiej o planach inwestycyjnych przedsiębiorstw
na 2015 r. pozostają relatywnie optymistyczne. Przedsiębiorcy oczekują, iż ograniczenia popytowe w 2015 r.
będą zbliżone do obserwowanych przed kryzysem, przy
wyjątkowo korzystnych warunkach kredytowych (bi-

Jednocześnie wzrost PKB w 2014 r. może okazać się niższy od
dotychczas zakładanego ze względu na rewizję w dół danych o
PKB z I poł. ub.r.
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lans oczekiwań na poziomie najwyższym od 1991 r.).
Z kolei sondaże Banku Anglii wskazują na utrzymującą

Wielka Brytania

się wysoką dynamikę planowanych inwestycji przed-

ków rynkowych na poziomie 0,2%. Dla porównania

siębiorstw usługowych, przy słabnących planowanych

przeciętnie w pierwszych trzech kwartałach ub.r. za-

inwestycjach w przemyśle. Główną barierą dla inwesty-

trudnienie rosło o 0,5% kw/kw18. Osłabienie dynamiki

cji w przemyśle wydają się być niepewne perspektywy

zatrudnienia wynika nie ze słabości popytu na pracę,

popytu zagranicznego.

ale ze spadku jej podaży. Na wysoki popyt na pracę
wskazują dane o wakatach – ich liczba w przeliczeniu

Słabość popytu zewnętrznego hamuje wzrost brytyj-

na zatrudnionego w grudniu ub.r. znalazła się na naj-

skiego eksportu. Wkład eksportu netto do wzrostu

wyższym poziomie od marca 2008 r. Spadek liczby

PKB w III kw. ub.r. okazał się ujemny (Tabela 5). Dane

aktywnych zawodowo (Wykres 40) był główną przy-

miesięczne z IV kw. ub.r. sygnalizują poprawę bilansu

czyną spadku stopy bezrobocia z 6% w sierpniu ub.r. do

obrotów z zagranicą pod koniec ub.r. Eksport towarów

5,8% w listopadzie ub.r. (Wykres 41).

(w cenach stałych) wzrósł w listopadzie o 3,8% w ujęciu
3m/3m, natomiast import odpowiednio o 1,1%. Przyspieszenie eksportu towarów widoczne w IV kw. ub.r.

Wykres 40. Stopy zatrudnienia i nieaktywności zawodowej w Wielkiej Brytanii (%)

dotyczyło jednak głównie branż wrażliwych na cykliczne wahania popytu17, nie należy więc oczekiwać,
że tendencja wzrostowa eksportu towarów utrzyma się.
Jednocześnie słabnie dynamika eksportu usług. Przedsiębiorcy ankietowani przez Bank Anglii wskazują na
spadek popytu ze strony większości partnerów handlowych, m.in. strefy euro, Rosji, Chin. Wyjątek stanowią Stany Zjednoczone, w przypadku których popyt na
produkty brytyjskie utrzymuje się w tendencji wzrostowej.
Spożycie zbiorowe wzrosło w III kw. ub.r., jednak
w dłuższej perspektywie będzie ono ograniczane
przez kontynuację realizowanego programu konso-

Źródło: ONS.

lidacji. Institute for Fiscal Studies ocenia, że zgodnie
z planem rządu do 2019 r. oszczędności budżetowe
mają sięgnąć łącznie 178 mld funtów. Plany na 2015
i 2016 r. zostały w dużej mierze potwierdzone w Autumn Statement Kanclerza Skarbu George’a Osborne’a.
Konsolidacja od 2015 r. ma w większej mierze opierać
się na ograniczaniu konsumpcji publicznej, a nie inwestycji publicznych, jak miało to miejsce dotychczas.

Rynek pracy
Spadająca podaż pracy znajduje odzwierciedlenie
w obniżającym się bezrobociu przy niskiej dynamice zatrudnienia. Zatrudnienie w ujęciu 3m/3m wzrosło
w listopadzie ub.r. o 0,1%, wobec oczekiwań anality-

17
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Sprzedaż samolotów, okrętów i rzadkich surowców.

Źródłem optymizmu mogą być informacje o przyspieszającej dynamice wynagrodzeń. W okresie trwającego od 2011 r. ożywienia głównym źródłem wątpliwości co do kondycji brytyjskiej gospodarki była stagnacja wynagrodzeń i produktywności pracy. Podczas
gdy już od początku 2014 r. dane sondażowe wskazywały na wyraźne przyspieszenie dynamiki wynagrodzeń nowych pracowników, wzrost przeciętnej płacy
w gospodarce zaczął nabierać tempa dopiero od września ub.r. W listopadzie ub.r. płaca nominalna wzrosła
w ujęciu r/r o 1,7% wobec 0,6% w sierpniu ub.r. Przyspieszenie wzrostu płac nominalnych odbywa się
Wyhamowanie to potwierdzają dane sondażowe – wg badań
Markit/KPMG w listopadzie ub.r. odnotowano najniższą od 18
miesięcy dynamikę m/m zatrudnienia pracowników zatrudnianych w oparciu o umowy stałe.
18
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w warunkach hamującej inflacji, wobec czego w październiku ub.r. dynamika płac realnych (r/r) po raz

Wykres 42. Dynamika wynagrodzeń (r/r, %) oraz liczba
bezrobotnych przypadających na zgłoszony wakat.

pierwszy od kwietnia 2010 r. była dodatnia (Wykres
42).
Wykres 41. Stopa bezrobocia (%) i zmiana liczby bezrobotnych w Wielkiej Brytanii (tys., m/m)

Źródło: Eurostat, ONS.
Wykres 43. Wartość dodana brutto w przeliczeniu na
godzinę czasu pracy (kw/kw,%)

Źródło: Eurostat, ONS.

W kierunku wzrostu płac oddziałuje zarówno niski
poziom bezrobocia, jak i umiarkowany wzrost produktywności.

Współczynnik

liczby

bezrobotnych

przypadających na jeden wakat znalazł się w grudniu
ub.r. na poziomie najniższym od sierpnia 2008 r.,
a agencje pośrednictwa pracy raportują rosnące trudności w zapełnianiu zgłaszanych wakatów. Produktywność pracy, mierzona jako wartość dodana brutto w
przeliczeniu na godzinę pracy, rosła w III kw. ub.r. w
tempie (kw/kw) najwyższym od II kw. 2011 r., przy
czym przyspieszenie produktywności widoczne było
przede wszystkim w usługach (Wykres 43). W części
branż produktywność pozostaje jednak w dalszym

Źródło: Eurostat, ONS.

ciągu poniżej poziomu sprzed kryzysu, dotyczy to
zwłaszcza usług finansowych, rolnictwa i przemysłu
z wyłączeniem przetwórstwa.

Nastroje gospodarcze
Nastroje w gospodarce pozostają optymistyczne,
choć wartości indeksów obniżyły się w porównaniu
z rekordowymi odczytami z połowy ub.r. W porównaniu z czerwcem ub.r. wskaźnik nastrojów gospodarczych ESI był w listopadzie ub.r. niższy o 6,6 pkt., pozo-
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staje on jednak spójny z przyspieszoną ekspansją ak-

produkcji w budownictwie nie znalazł odzwierciedlenia w

tywności gospodarczej.

Obniżenie się ESI niemal

popycie na dobra pośrednie wytwarzane w przetwórstwie

w całości wynikało z pogorszenia nastrojów firm w

przemysłowym. Produkcja wyrobów z mineralnych su-

sekcji sprzedaży detalicznej. Dane o handlu detalicz-

rowców niemetalicznych (m.in. cementu) w listopadzie

nym wskazują jednak, że pogorszenie sprzedaży odno-

rosła w tempie 3m/3m, zbliżonym do średniej z I poł.

towano w tym okresie wyłącznie w branży paliwowej i

2014 r.

19

żywnościowej (patrz dalej).
Wykres 44. Wskaźnik nastrojów gospodarczych ESI w
Wielkiej Brytanii a dynamika PKB (%)

Wykres 45. Produkcja sprzedana przemysłu (%), napływ zamówień w przemyśle przetwórczym w Wielkiej
Brytanii

Źródło: Komisja Europejska, ONS.
Źródło: ONS, Markit Economics.

Produkcja i koniunktura w przemyśle
Poziom produkcji przemysłowej w IV kw. ub.r. nie
zmienił się istotnie w porównaniu z III kw. ub.r., kiedy
to nastąpiło silne wyhamowanie jej wzrostu. W przypadku przemysłu przetwórczego produkcja w IV kw. ub.r.
wzrosła zaledwie o 0,1% kw/kw ( Wykres 45). W sektorze
przemysłowym jako całości produkcja w IV kw. ub.r.
nieznacznie spadła w ujęciu kw/kw (o 0,1%)20. Komentarze analityków i dane sondażowe wskazują, że spowolnienie w przemyśle ma związek przede wszystkim ze słabo-

Odczyty wskaźników koniunktury pozostają bardziej
optymistyczne niż wskazania twardych danych, jednak również one sygnalizują spowolnienie wzrostu.
Wskaźnik PMI dla przemysłu przetwórczego znalazł się w
grudniu ub.r. na poziomie 52,5 a więc zbliżonym do średniej z III kw. ub.r. Jednocześnie wskaźniki produkcji i
nowych zamówień konsekwentnie spadały na przestrzeni
IV kw. ub.r., a indeks zamówień eksportowych znalazł się
w grudniu ub.r. na poziomie wskazującym na trend horyzontalny.

ścią popytu zagranicznego. Jak dotychczas, silny spadek

Analiza historycznej korelacji między PKB a odczytami ESI
wskazuje, że wartość ESI z listopada ub.r. odpowiada dynamice
PKB r/r równej 3,4%.
20
Za różnicę między dynamiką przemysłu i przetwórstwa odpowiadają spadek produkcji elektryczności i dostaw gazu oraz tymczasowe wstrzymanie wydobycia na części pól naftowych Morza
Północnego ze względu na prace konserwacyjne.
19
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Produkcja i koniunktura w budownictwie
Produkcja

budowlana

wyraźnie

wyhamowuje.

Wstępne dane za IV kw. ub.r. wskazują na spadek produkcji budowlanej o 1,8% kw/kw, co przełożyło się na
wzrost o 3,4% r/r. (Wykres 46). Pogarszająca się sytua-

Wielka Brytania

cja w budownictwie jest pochodną zarówno trwającej

oznaki wyhamowania aktywności. Liczba transakcji na

konsolidacji fiskalnej, jak i niskich inwestycji przedsię-

rynku nieruchomości, wbrew oczekiwaniom odbicia,

biorstw i słabych perspektyw dla rynku nieruchomości

kontynuuje tendencję spadkową (Wykres 47). Za spo-

(patrz dalej). W krótkim okresie na korzyść sektora

wolnieniem na rynku nieruchomości wydają się stać

budowlanego oddziaływać będzie planowane przez

nie tylko ograniczenia podażowe, ale także spadający

rząd przesunięcie ciężaru redukcji wydatków publicz-

popyt, na co wskazują dane RICS zestawiające liczbę

nych z inwestycji infrastrukturalnych na wydatki kon-

zapytań zgłaszanych przez klientów agencji nierucho-

sumpcyjne.

mości i liczbę nowych ofert sprzedaży mieszkań.
W okresie od sierpnia do listopada ub.r. konsekwentnie

Wykres 46. Produkcja budowlano-montażowa (%, r/r)
oraz PMI dla budownictwa

spadała zarówno liczba zapytań, jak i nowych ofert.
Słabnący wzrost popytu powoli znajduje odzwierciedlenie w cenach nieruchomości: ich dynamika obniżyła
się z 12% r/r w sierpniu ub.r. do 10% r/r w listopadzie
ub.r.
Wykres 47. Liczba transakcji na rynku nieruchomości
(2006 r. = 100), zmiana indeksu cen nieruchomości (%,
r/r)

Źródło: ONS, Markit Economics.
Dane sondażowe wskazują na umiarkowany wzrost
aktywności w IV kw. ub.r., jednak w tempie wyraźnie
niższym niż w kwartale poprzednim. Indeks PMI dla
budownictwa w grudniu ub.r. osiągnął najniższy poziom
od 17 miesięcy, tj. 57,6 pkt. W dalszym ciągu jednak wartość ta sygnalizuje ekspansję i jest wyższa od historycznej

Źródło: ONS.

średniej (54,5 pkt.). Pogorszenie odczytów na przestrzeni
IV kw. ub.r. dotknęło wszystkie indeksy składowe PMI21,
jednak w największym stopniu spadł indeks nowych za-

Sytuacja na rynku kredytowym

mówień.
Wbrew oczekiwaniom Banku Anglii, liczba przyPopyt na nieruchomości mieszkaniowe słabnie,

znanych kredytów hipotecznych w IV kw. ub.r. po-

wobec czego wyhamowuje również dynamika cen.

została w tendencji spadkowej. W ujęciu r/r spadek

Mimo iż produkcja mieszkań finansowanych ze środ-

liczby przyznanych kredytów hipotecznych wyniósł

ków prywatnych jest najszybciej rosnącym segmentem

12,4% w III kw. ub.r., po czym pogłębił się do 16,2%

budownictwa, to również w tym przypadku widać

w okresie wrzesień-listopad ub.r. Spadkowi wolumenu
kredytów hipotecznych w IV kw. ub.r. nie zapobiegł

Indeksy zatrudnienia, oczekiwań i nowych zamówień w budownictwie.

21
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wzrost dostępności kredytów. Po spadku odnotowanym
w III kw. ub.r., będącym efektem wdrażania rekomen-
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dacji wynikających z dokonanego przez Financial Con-

gach24 oraz obniżeniu się wskaźnika PMI dla tego sek-

duct Authority Przeglądu Rynku Nieruchomości22, prze-

tora. Choć trudno jednoznacznie zidentyfikować przy-

ciętna dostępność kredytu wzrosła w IV kw. ub.r., cze-

czyny tego nieznacznego spowolnienia, możliwe że jest

mu towarzyszył wyraźny spadek marż banków. Zarów-

ono spowodowane słabością otoczenia brytyjskiej go-

no dane z rynku nieruchomości (patrz sekcja poprzed-

spodarki. Sektor usług w Wielkiej Brytanii wyróżnia się

nia), jak i opinie ankietowanych przedstawicieli ban-

na tle innych krajów wysokim udziałem eksportu

ków wskazują na istotną rolę czynników popytowych w

w wartości dodanej (ok. 38%).

ograniczaniu dynamiki kredytu.

23

Sprzedaż detaliczna i koniunktura konsuBanki raportują rosnący popyt na kredyt konsump-

mencka

cyjny w warunkach spadających marż. Wartość kredytów konsumpcyjnych wzrosła o 6,3% r/r w listopadzie

Dane o sprzedaży detalicznej potwierdzają utrzymu-

ub.r., wobec średnio 3,3% w III kw. ub.r. Banki po-

jący się wzrost popytu konsumpcyjnego. Dynamika

twierdzają

kredyty

sprzedaży detalicznej wyraźnie przyspieszyła pod ko-

w IV kw. ub.r. i oczekują utrzymania się tej tendencji

niec ub.r. (Wykres 48). Po wyłączeniu żywności i paliw,

na początku 2015 r. Ożywieniu na rynku sprzyjał silny

osiągnęła ona w listopadzie ub.r. najwyższy poziom od

spadek marż kredytowych w IV kw. ub.r.

marca 2014 r. (2,9% 3m/3m).

Tempo wzrostu kredytu dla przedsiębiorstw pozo-

Wykres 48. Sprzedaż detaliczna (%) i wskaźnik nastrojów konsumenckich w Wielkiej Brytanii

silny

wzrost

popytu

na

te

staje wysokie, przy czym dotyczy to głównie kredytów dla dużych firm. W listopadzie ub.r. dynamika
kredytów dla firm wyniosła 27,2% r/r wobec 27,8% r/r
w III kw. 2014 r. Wyraźne spowolnienie dynamiki kredytu widoczne jest w przypadku małych przedsiębiorstw (z 27,9% r/r w III kw. 2014 r. do 14,7% w listopadzie 2014 r.). Jest ono najprawdopodobniej efektem
spadku popytu tych firm na kredyt. Jednocześnie ankietowani przedstawiciele banków wskazują na spadek
marż kredytowych i wzrost popytu w sektorze dużych
firm w IV kw. ub.r.

Koniunktura w usługach
Usługi pozostają najszybciej rosnącym sektorem

Źródło: Komisja Europejska, Eurostat.

gospodarki. Nie mniej jednak, również w tym sektorze
zaobserwować można było nieznaczne obniżenie się
dynamiki aktywności w II poł. 2014 r., które znalazło
odzwierciedlenie w danych o wartości dodanej w usłu-

Wskaźniki

koniunktury

konsumenckiej

osłabły

w drugiej połowie 2014 r., utrzymując się jednak
w pobliżu historycznie wysokich wartości (Wykres
48). Pewne osłabienie optymizmu konsumentów wi-

Dostępne obecnie dane wskazują, że rekomendacje ograniczyły dostępność kredytów przede wszystkim gospodarstwom o
niskich dochodach.
23
Dane o dostępności kredytów i roli czynników popytowych dla
dynamiki kredytu pochodzą z Credit Conditions Survey (IV kw.
2014 r.) Banku Anglii.
22
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doczne było przede wszystkim w ocenach ogólnej sytu-

24
W listopadzie ub.r. wartość dodana w usługach rosła w tempie
0,8% 3m/3m, podczas gdy jeszcze w lipcu ub.r. wzrost wynosił 1%
3m/3m.
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acji ekonomicznej. Pozostałe subindeksy wchodzące w

W zakresie cen producenta, tendencje dezinflacyjne

skład CCI w badanym okresie obniżyły się jedynie nie-

widoczne są przede wszystkim w sektorach związa-

znacznie (wskaźnik oszczędności), lub wręcz uległy

nych z produkcją energii i żywności. Tempo wzrostu

poprawie (perspektywy zatrudnienia, sytuacja finan-

PPI (po wyłączeniu branż żywnościowej i paliwowej)

sowa).

od początku 2013 r. pozostaje stabilne (Wykres 50).
Tymczasem cały indeks PPI utrzymuje się w tendencji

Inflacja

spadkowej za sprawą spadku cen surowców na rynkach
światowych. Dynamika bazowego komponentu PPI

Silne spadki cen ropy na rynkach światowych znaj-

wspierana jest przez deprecjację funta. Po trwającym

dują odzwierciedlenie w hamującej inflacji dóbr

18 miesięcy okresie aprecjacji nominalnego efektywne-

konsumpcyjnych. W ujęciu r/r CPI wzrosło w grudniu

go kursu funta, w drugiej połowie 2014 r. kurs osłabił

ub.r. o 0,5%, a więc o 0,2 pkt. proc. mniej niż oczekiwa-

się o 1,3% (Wykres 52). Znaczenie odwrócenia aprecja-

li analitycy rynkowi.25 Spadek inflacji wiązać należy

cyjnej tendencji kursu funta widoczne jest w przypad-

przede wszystkim z ujemnym wkładem cen energii do

ku cen importowanych dóbr pośrednich. Po wyłączeniu

dynamiki CPI (Wykres 49). Ujemna dynamika cen

produktów żywnościowych i ropy naftowej, ceny im-

energii wynika nie tylko ze zmian cen ropy na rynkach

portu w październiku ub.r. wzrosły po raz pierwszy od

światowych, ale także z efektu bazy związanego z pod-

17 miesięcy (w ujęciu r/r, Wykres 51). Wzrost ten uległ

wyżkami cen gazu i energii elektrycznej, które miały

dalszemu przyspieszeniu w listopadzie i grudniu ub.r.

miejsce w grudniu 2013 r. Inflacja bazowa wyhamowała w grudniu ub.r. do 1% r/r, wobec oczekiwań na poziomie 1,3%.

Wykres 50. Dynamika cen producentów (PPI) w Wielkiej Brytanii (%, r/r)

Wykres 49. Dekompozycja inflacji CPI (r/r, %)

Źródło: ONS.

Źródło: ONS.

Za spadającą inflacją podążać zaczynają oczekiwania inflacyjne sektora prywatnego. Spadek oczekiwań inflacyjnych w IV kw. ub. br. widoczny był zarówno w danych sondażowych, jak i wycenach instrumentów pochodnych. Sondaże Komisji Europejskiej wskazują, że różnica między odsetkiem gospodarstw domowych oczekujących wzrostu cen w horyzoncie 12 mie-

25
Konsensus Bloomberga, dane na tydzień przed publikacją danych.
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sięcy, a odsetkiem gospodarstw oczekujących spadków
znalazła się w grudniu ub.r. na najniższym poziomie od
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listopada 2009 r. Podobnie, sondaże YouGov/Citigroup
wskazują na spadek przeciętnej, oczekiwanej przez

Wykres 52. Nominalny efektywny kurs walutowy GBP
(deflowany CPI, indeks, styczeń 2005 =100)

gospodarstwa inflacji w horyzoncie 5-10 lat z 3%
w III kw. ub.r. do 2,7% w grudniu ub.r. W mniejszej
skali na zmiany bieżącej inflacji zareagowały wyceny 5letnich swapów inflacyjnych – w grudnia ub.r. oczekiwana stopa inflacji wyniosła 2,9%, wobec 3% w sierpniu
ub.r. Ryzyko utrwalenia się niskiej inflacji poprzez
kanał oczekiwań prawdopodobnie opóźni decyzję
Banku Anglii o podwyżkach stóp. Potwierdzają to
wypowiedzi

członków

Rady

Polityki

Pieniężnej26

i przewidywania rynków finansowych, które oczekują
pierwszych podwyżek stóp procentowych w I kw.
2016 r., a więc o pół roku później niż oczekiwano jeszcze w październiku ub.r.27

Źródło: Bank Anglii.

Wykres 51. Dynamika cen towarów importowanych w
Wielkiej Brytanii (%, r/r)

Prognozy
Oczekiwania dotyczące tempa ożywienia w Wielkiej
Brytanii w latach 2015-2016 są relatywnie stabilne.
Na przestrzeni ostatnich miesięcy prognozy rynkowe
dynamiki PKB na lata 2015 i 2016 nie zmieniły się.
Wskazuje to, że tempo obserwowanego obniżania się
dynamiki PKB nie odbiega od oczekiwań formułowanych przed IV kw. ub.r.
Wykres 53. Zmiany konsensusu rynkowego kwartalnych prognoz PKB Wielkiej Brytanii (%, r/r, horyzont
prognozy na osi poziomej)
Źródło: ONS.

26
Jako zaskoczenie odebrany został fakt, że w styczniowym głosowaniu wszyscy członkowie Rady Polityki Pieniężnej Banku
Anglii opowiedzieli się za pozostawieniem stóp na niezmienionym poziomie. W okresie od sierpnia do grudnia ub.r. 2 z 9
członków rady (Ian McCafferty i Martin Weale) konsekwentnie
głosowało za podwyższeniem stóp.
27
Szacunki na podstawie wyceny kontraktów terminowych overnight index swap SONIA.

41

Źródło: Bloomberg.
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Źródłem wzrostu PKB w krótkim i średnim okresie

towanie się cen surowców na rynkach światowych, a także

powinien pozostać popyt wewnętrzny, zwłaszcza kon-

wpływ niskiej inflacji na oczekiwania inflacyjne i strategie

sumpcja prywatna. W horyzoncie przedstawionych

cenowe firm oraz żądania płacowe gospodarstw domo-

prognoz konsumpcja wspierana będzie przez przyspiesze-

wych.

nie tempa wzrostu wynagrodzeń oraz niską inflację,
kształtującą się wyraźnie poniżej celu inflacyjnego Banku
Anglii (2%). Konsumpcję i inwestycje przedsiębiorstw
wspierać będą także korzystne warunki kredytowe. Son-

Wykres 54. Zmiany konsensusu rynkowego kwartalnych prognoz inflacji CPI Wielkiej Brytanii (%, r/r,
horyzont prognozy na osi poziomej)

daże Komisji Europejskiej wskazują na rekordowo wysoki
po 1991 r. odsetek firm deklarujących, że czynniki finansowe będą stymulować inwestycje w kolejnym roku. Ponadto inwestycjom sprzyjać będzie wzrost popytu konsumpcyjnego, co obecnie widać zwłaszcza w przypadku
inwestycji w sektorze usługowym. W przemyśle nakłady
kapitałowe ograniczać będzie jednak niski popyt zagraniczny. Nieoczekiwany spadek kw/kw nakładów kapitałowych przedsiębiorstw, który miał miejsce w III kw. ub.r.,
wskazuje jednak, że perspektywy wzrostu są bardziej
niepewne w przypadku inwestycji niż konsumpcji.
Bilans ryzyka dla wzrostu PKB nie zmienił się od października ub.r. Z punktu widzenia prognoz formułowanych w październiku ub.r., zaskoczenie stanowić może
wysoka dynamika konsumpcji i silny spadek inwestycji
przedsiębiorstw w III kw. ub. r. oraz dalszy spadek inflacji.
Ocenia się, że łączny wpływ tych czynników na prognozy
aktywności gospodarczej jest neutralny. Podwyższona
dynamika konsumpcji powinna utrzymać się w 2015 r.,
równoważąc ewentualny niższy od pierwotnie zakładanego wkład inwestycji do wzrostu PKB. Do czynników ryzyka dla PKB zaliczyć należy niepewność związaną z rozwojem sytuacji na rynku nieruchomości, a także w otoczeniu
brytyjskiej gospodarki.
Nieoczekiwany silny spadek inflacji bieżącej wpłynął
istotnie na prognozy inflacji. Zgodnie z konsensusem
Bloomberg do IV kw. br. inflacja CPI utrzymywać się ma
poniżej 1% r/r, co oznacza istotną rewizję prognoz na
2015 r. w stosunku do września ub.r. (1,9%). W horyzoncie
prognozy inflacja osiągnie najniższy poziom w I kw. br.,
po czym zacznie przyspieszać za sprawą stopniowego
wzrostu cen surowców i jednostkowych kosztów pracy.
Do końca 2016 r. dynamika cen konsumpcyjnych powinna zbliżyć się do celu inflacyjnego Banku Anglii (2%).
Głównym czynnikiem ryzyka dla tych prognoz jest kształ-
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Źródło: Bloomberg.
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Tabela 6. Prognozy makroekonomiczne dla Wielkiej Brytanii

2014

2015

2016

2014Q4

2015Q1

2015Q2

2015Q3

-

-

-

-

realny PKB, % r/r
MFW (sty-15)

2,6

2,7

2,4

KE (lis-14)

3,1

2,7

2,5

OECD (lis-14)

3,0

2,7

2,5

-

-

-

-

Bloomberg (sty-15)

2,6

2,6

2,4

2,8

2,8

2,6

2,6

BŚ (sty -15)

2,6

2,9

2,6
CPI, % r/r

KE (lis-14)

1,5

1,6

1,9

OECD (lis-14)

1,6

1,8

2,1

-

-

-

-

Bloomberg (sty-15)

1,5

1,0

1,9

1,0

0,6

0,7

0,9
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Japonia

Japonia
Nieoczekiwany spadek PKB w III kw. 2014 r.

wyprzedzający co powoduje, że oczekiwania pozostają

– gospodarka Japonii ponownie w recesji.

nadal bardzo ostrożne.

W IV kw. ub.r. prawdopodobny powrót na ścież-

Wykres 55. Wskaźnik koniunktury – Composite Index
(rok 2010=100)

kę wzrostu gospodarczego.
Negatywny wpływ wzrostu podatku konsumpcyjnego zdecydowanie silniejszy od oczekiwań.
Doświadczenia z 2014 r. powodują, że konsumenci

i

przedsiębiorstwa

pozostają

bardzo

ostrożni w swoich oczekiwaniach i decyzjach.
Kontynuacja spadkowego trendu inflacji, nawet
pomimo wzrostu cen importu.
Umiarkowanie dobre perspektywy dla gospodarki japońskiej na 2015 r. w oczekiwaniu na

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

przyspieszenie wzrostu płac.

Wzrost gospodarczy
Bieżące i oczekiwane tendencje w gospodarce
Prawdopodobnie w IV kw. 2014 r. gospodarka Japonii
ponownie wkroczyła w fazę wzrostu gospodarczego.
Po dwóch kolejnych kwartałach spadku, większość danych makroekonomicznych w końcu ub.r. i na początku
2015 r. odnotowała stopniowy wzrost. Pewna poprawa
nastąpiła również w nastrojach konsumentów i przedsiębiorców, co po części może wynikać z decyzji rządu o
opóźnieniu kolejnej podwyżki podatku konsumpcyjnego. Tak więc perspektywy na najbliższe 12 miesięcy stały
się bardziej przewidywalne, po głębokim szoku jakiego
doświadczyła w 2014 r. trzecia największa gospodarka
świata.
Publikowany przez Economic and Social Research Institute Composite Index w grudniu 2014 r. po raz pierwszy od
marca ub.r. wskazał na poprawę aktywności gospodarczej, chociaż jej skala określona została, jako niewielka.
Na stosunkowo niskim poziomie utrzymał się wskaźnik
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Wbrew oczekiwaniom produkt krajowy brutto, po
głębokim spadku w II kw. 2014 r. (o 6,7% kw/kw annual.), w III kw. obniżył się ponownie (o 1,9%). Tak
więc gospodarka Japonii w II i III kw. ub.r. doświadczyła kolejnej recesji technicznej28. Największy wpływ
na kontynuację spadkowej tendencji PKB miał dalszy
silny spadek wydatków gospodarstw domowych na dobra konsumpcyjne trwałego użytku. Prawdopodobnie
skala antycypacji wyższych stawek podatku została nieBył to jednocześnie trzeci kwartał od czasu objęcia urzędu
premiera przez Shinzo Abe, kiedy nastąpił spadek PKB. S. Abe
stanął na czele rządu (w grudniu 2012 r.) również w trakcie recesji (spadek PKB w II-IV kw. 2012 r.). W warunkach recesji i po
dwóch latach od objęcia stanowiska, premier S.Abe poddał swoją
politykę gospodarczą publicznej ocenie w przedterminowych
wyborach parlamentarnych. Zakończyły się one zdecydowanym
zwycięstwem rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej, co
zostało przyjęte jako wyraz poparcia dla realizowanej przez rząd
polityki gospodarczej. PLD zdobyła 291 z 475 mandatów w izbie
niższej parlamentu. Mimo bezapelacyjnego zwycięstwa partii S.
Abe podkreśla się, że frekwencja w tych wyborach (52,7%) była
najniższa od II wojny św. (w poprzednich wyborach w 2012 r.
wyniosła 59,3%).
28
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doceniona zarówno przez rząd, jak i ekonomistów29.

Rynek pracy

Ponownie głęboki spadek odnotowano także w inwestycjach mieszkaniowych. Także przedsiębiorstwa ponow-

W końcu 2014 r. przedsiębiorstwa ponownie zwięk-

nie obniżyły wydatki inwestycyjne. Natomiast w kierun-

szały zatrudnienie, po szoku związanym z podwyż-

ku wzrostu oddziaływała większa konsumpcja rządowa

szeniem stawki podatku konsumpcyjnego. Według

oraz pozytywna kontrybucja eksportu netto.

analityków gospodarka Japonii osiągnęła stan pełnego
zatrudnienia. Główny wskaźnik charakteryzujący sytua-

Wykres 56. Dekompozycja kwartalnych zmian PKB (w
% kw/kw; dane annualizowane wyrównane sezonowo)

cję na rynku pracy – indeks dostępności miejsc pracy
zwiększył się w grudniu 2014 r. do 1,15 (wobec 1,09 we
wrześniu), tzn. liczba wakatów była o 15% wyższa
w porównaniu z liczbą osób poszukujących pracy (najwyższy poziom wskaźnika od marca 1992 r.). Poprawę
sytuacji na rynku pracy odzwierciedla również dalsze
obniżenie się stopy bezrobocia, która w końcu 2014 r.
spadła do 3,4% (poprzednio na tak niskim poziomie
kształtowała się w 1997 r.).
Wykres 57. Stopa bezrobocia (w %; dane wyrównane
sezonowo) i relacja ofert pracy do liczby osób poszukujacych

Źródło: Quarterly Estimates of GDP; Cabinet Office

Nieoczekiwany spadek PKB spowodował korektę
rządowych planów dotyczących podwyżki podatku
konsumpcyjnego. Podwyżka stawki podatku do 10%,
która miała nastąpić w październiku 2015 r. została
odroczona do kwietniu 2017 r. Jak deklaruje rząd, który
dąży do ograniczenia rekordowego długu publicznego,
podwyżka ta zostanie wprowadzona bez względu na
koniunkturę. Opóźnienie to ma pomóc japońskiej gospodarce osiągnąć stabilny wzrost po wstrząsie spowodowanym poprzednią podwyżką w kwietniu 2014 r.
Odłożenie w czasie wzrostu podatku jest postrzegane
jako przesunięcie priorytetów w polityce ekonomicznej.
Prawdopodobnie rząd nie zrealizuje celu, jakim było
osiągnięcie równowagi budżetowej w 2020 r.30

Źródło: dane MIAC i MHLW
Jednocześnie nastąpiły wyraźne zmiany w strukturze
zatrudnienia. Szczególnie duży wzrost zatrudnienia
w końcu 2014 r. miał miejsce w sektorze usług informacyjnych i komunikacyjnych. Z drugiej strony, wyraźna
spadkowa tendencja zatrudnienia obserwowana była
w sektorze usług finansowych i ubezpieczeniowych.
W ub.r. zatrudnienie w tym sektorze obniżyło się do 1,54

W I kw. 2014 r., a więc w okresie bezpośrednio poprzedzającym wprowadzenie wyższej stawki podatku konsumpcyjnego
wydatki na dobra trwałe zwiększyły się o 61,9% kw/kw annual.
Wzrost ten był przeszło trzykrotnie silniejszy niż w 1997 r., tj.
przed poprzednią podwyżką stawki podatku konsumpcyjnego.
30
W reakcji na decyzję rządu, na początku grudnia 2014 r. agencja ratingowa Moody's Investors Service obniżyła ocenę wiarygodności kredytowej Japonii o jeden stopień (z Aa3 do A1).
29
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mln, tj. najniższego poziomu od 2002 r.
Zmiany w strukturze zatrudnienia dotyczyły także
czasu pracy. Wzrost zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu był w 2014 r. – prawie trzykrotnie szybszy
w porównaniu z zatrudnieniem na pełny etat. W końcu
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2014 r. pracujący w niepełnym wymiarze czasu stanowili
już nieco ponad 30% liczby zatrudnionych.

Wykres 58. Synthetic Consumption
2005=100; dane wyrównane sezonowo)

Index

(rok

Korzystna sytuacja na rynku pracy, podobnie jak
sytuacja finansowa przedsiębiorstw, tylko w umiarkowanym stopniu (i znacznie mniejszym od oczekiwań) przełożyły się na dynamikę wynagrodzeń. Co
prawda w 2014 r. zahamowana została spadkowa tendencja płac zasadniczych (po pięciu kolejnych latach
spadków), jednak nominalny wzrost wynagrodzeń
(o 0,8% r/r) okazał się znacznie niższy w porównaniu
ze wzrostem kosztów utrzymania. W konsekwencji spadek realnych wynagrodzeń (o 2,5% r/r) okazał się zdecydowanie silniejszy niż w poprzednich latach (jaki miał
miejsce w warunkach deflacji) wpływając negatywnie na
bieżące i oczekiwane wydatki gospodarstw domowych.

dalsze pogorszenie się koniunktury konsumenckiej.
Kwartalne badania koniunktury konsumenckiej prowadzone przez Bank Japonii31 wskazywały w 2014 r. na
systematyczne pogarszanie się nastrojów. W grudniu
2014 r. blisko 40% gospodarstw domowych biorących
udział w badaniu oceniało bieżącą sytuację jako gorszą
w porównaniu z rokiem poprzednim (wobec 31,5% we
wrześniu i 23,5% w czerwcu). Jednocześnie w ciągu
ostatnich sześciu miesięcy o połowę zmniejszyła się
domowych,

których

sytuacja

w ciągu roku poprawiła się (z 13,5% do 5,9%). Pogorszyły się także oczekiwania. W grudniu ub.r. 37,8% gospodarstw domowych oczekiwało, że ich sytuacja ekonomiczna pogorszy się w ciągu najbliższych dwunastu
miesięcy (o ponad 10 pkt proc. więcej w porównaniu
z badaniem z czerwca). Jednocześnie ponad połowa
gospodarstw domowych planowała w grudniu ub.r.
ograniczenie wydatków w ciągu najbliższego roku
(różnica między spodziewającymi się wzrostu i oczekującymi spadku wzrosła do najwyższego poziomu od
dwóch lat).
Opinion Survey on the General Public's Views and Behavior –
badanie stanowiące odpowiednik badania koniunktury przedsiębiorstw Tankan. Badanie prowadzone jest od roku 1993 na próbie 4 tys. dorosłych Japończyków.

31

46

się nieco percepcja sytuacji ekonomicznej gospoprzez Economic and Social Research Institute wskazują

Obniżające się dochody do dyspozycji wpłynęły na

gospodarstw

Prawdopodobnie jednak w końcu ub.r. poprawiła
darstw domowych. Miesięczne badania prowadzone

Koniunktura konsumencka

liczba

Źródło: dane Cabinet Office

w grudniu ub.r. na zahamowanie spadkowej tendencji
w nastrojach konsumentów. Po czterech kolejnych
miesiącach spadków nastąpił niewielki wzrost indeksu,
prawdopodobnie w reakcji na odłożenie w czasie kolejnej podwyżki podatku konsumpcyjnego. Japończycy
stosunkowo najlepiej oceniali sytuację na rynku pracy.
Natomiast na bardzo niskim poziomie w porównaniu
ze średnią z ostatnich lat kształtowały się plany zakupu
dóbr trwałego użytku.
Powolny wzrost wskaźnika Synthetic Consumption Index, który łączy zmiany w popycie (dochodach i wydatkach) ze zmianami w podaży (produkcji dóbr konsumpcyjnych), może oznaczać, że w IV kw. wydatki
gospodarstw domowych rosły nieco szybciej niż
w poprzednim kwartale. Powinno to wpłynąć na
wzrost wkładu konsumpcji prywatnej do dynamiki
produktu krajowego brutto.
Koniunktura przedsiębiorstw (TANKAN)
Wyniki badania koniunktury przedsiębiorstw prowadzone przez Bank Japonii wskazują, że po dwóch
kwartałach pogarszania się, w IV kw. 2014 r. nastąpiła
niewielka poprawa oceny bieżących warunków
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działalności. Ogólny zagregowany indeks Tankan32

proc.)

opisujący bieżące warunki działalności przedsiębiorstw
wzrósł z 4 pkt. do 5 pkt. Tak więc szósty kolejny kwartał japońskie firmy oceniały, że koniunktura w biznesie
jest generalnie korzystna. Natomiast w końcu 2014 r.
ponownie pogorszyły się oczekiwania firm (indeks
obniżył się z 4 pkt. do 1 pkt.). Zmiany wskaźników były
mieszane w zależności od branż i wielkości przedsiębiorstw. Największy pesymizm wśród małych firm
z sektora przetwórstwa przemysłowego związany był
prawdopodobnie z osłabieniem się jena. Małe przedsiębiorstwa o stosunkowo dużym zapotrzebowaniu na
towary importowane obawiają się, że droższy import

Źródło: Tankan; Bank of Japan

może pogorszyć warunki ich działalności.
Wykres 59. Indeks bieżącej koniunktury przedsiębiorstw (w pkt proc.)

Ostatnie badanie z ub.r. pokazuje, że w końcu
2014 r. i na początku 2015 r. można oczekiwać
umiarkowanego wzrostu inwestycji. Plany inwestycyjne przedsiębiorstw wskazują na możliwy wzrost
wydatków o 5,5% w roku budżetowym 2014 (wobec
wzrostu o 5,6% w roku budżetowym 2013). W porównaniu z badaniem z września ub.r. plany inwestycyjne
zostały skorygowane w górę o 1,2 pkt. proc. Do podwyższenia planów inwestycyjnych przyczyniła się korekta w górę zysków. Obecna prognoza przedsiębiorstw
wskazuje, że zyski utrzymają się na zbliżonym poziomie, jak w roku budżetowym 2013 (wówczas wzrosły
one o 28,4% r/r). Jednocześnie firmy skorygowały

Źródło: Tankan; Bank of Japan

w czasie swoje plany inwestycyjne. Zrealizowane inwestycje w I poł. roku budżetowego 2014 były znacznie
mniejsze niż wynikało to z poprzedniego badania Tan-

Nieco lepiej bieżącą sytuację postrzegają firmy spoza

kan. Natomiast większy wzrost inwestycji zakładany

przetwórstwa przemysłowego. W ostatnim okresie

jest w IV kw. 2014 i I kw. 2015 r.

najbardziej poprawiły się nastroje w firmach świadczących usługi w zakresie komunikacji i informacji, co

Przedsiębiorstwa spoza przetwórstwa przemysłowego

może wskazywać na ożywienie inwestycji w technolo-

wskazują na potrzebę dalszego znaczącego wzrostu

gie informatyczne.

zatrudnienia. Natomiast przedsiębiorstwa przemysłowe, zwłaszcza największe, oceniają obecny poziom

Wykres 60. Indeks oczekiwań przedsiębiorstw (w pkt
32
Badania Tankan (Short-Term Economic Survey of Enterprises
in Japan) prowadzone przez Bank Japonii, obejmują ponad 10
tys. dużych, małych i średnich przedsiębiorstw zarówno z sektora przemysłowego, jak i usług. Główne wyniki badań publikowane są w formie tzw. diffusion index, wyrażających różnicę między udziałem pozytywnych i negatywnych odpowiedzi (w pkt.
proc.). Poziom indeksu powyżej zera (przewaga pozytywnych
odpowiedzi) wskazuje na poprawę nastrojów w biznesie.
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zatrudnienia jako wystarczający.

Produkcja przemysłowa
Utrzymujący się wysoki poziom zapasów spowalnia
proces ożywienia w sektorze przemysłowym. Na
podstawie wstępnych szacunków Ministry of Economy,
Trade and Industry można stwierdzić, że w IV kw. na-

Japonia

stąpiło odwrócenie spadkowej tendencji w produkcji.

żywności) obniżyła się do 2,5% z 3,4% w maju ub.r.,

Produkcja przemysłowa zwiększyła się o 1,7% kw/kw

(tj. poziomu osiągniętego wkrótce po podwyższeniu

(po spadku o 1,9% w III kw.), ale nadal pozostawała

podatku konsumpcyjnego). Do pogłębienia się tenden-

poniżej poziomu z IV kw. 2013 r.

cji spadkowej przyczyniły się w dużej mierze niższe
ceny ropy naftowej.

Wykres 61. Produkcja przemysłowa i zapasy producentów (rok 2010 = 100; dane wyrównane sezonowo)

Jeśli pominiemy wpływ wzrostu stawki podatku konsumpcyjnego na inflację okaże się, że gospodarka Japonii ponownie zmierza w kierunku deflacji. Wskaźnik
inflacji bazowej, po wyeliminowaniu wpływu wzrostu
podatku obniżył się w grudniu do 0,5%, a więc najniższego poziomu od czerwca 2013 r. W końcu ub.r. inflację podtrzymywała przede wszystkim deprecjacja jena,
która przyczyniła się do wzrostu cen importu.
Wykres 62. Zmiany wskaźników cen towarów i usług
konsumpcyjnych

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

Największy wpływ na odwrócenie spadkowej tendencji miał wzrost produkcji dóbr pośrednich, co
może wskazywać na stopniowy wzrost aktywności
sektora przemysłowego. Stopniowo rosła także produkcja dóbr inwestycyjnych, w tym przede wszystkim
maszyn
i urządzeń. Nadal najniższa dynamika charakteryzowała produkcję dóbr konsumpcyjnych. W IV kw. konty-

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

nuowana była jeszcze spadkowa tendencja produkcji
dóbr trwałego użytku (na co wpływ miała przede
wszystkim obniżająca się nadal produkcja sektora mo-

Korzystnym zjawiskiem jest utrzymanie się na sto-

toryzacyjnego). W przypadku dóbr konsumpcyjnych

sunkowo stabilnym poziomie oczekiwań inflacyj-

utrzymuje się także najwyższy poziom zapasów.

nych, pomimo wycofania się z planów podwyżki podatku konsumpcyjnego w październiku 2015 r. oraz

Na kontynuację stopniowej tendencji wzrostowej

silnego spadku cen ropy. Według przeprowadzonego

wskazują także plany produkcyjne japońskich fabryk.

w grudniu 2014 r. badania konsumentów, blisko 70%
gospodarstw domowych oczekiwało, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy ceny wzrosną o co najmniej 2%.

Inflacja
W ostatnich miesiącach 2014 r. kontynuowana była
spadkowa

tendencja

inflacji.

W

grudniu

2014 r. inflacja bazowa (po wyłączeniu cen świeżej
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Wykres 63. Oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych

czej rządu S. Abe jest podniesienie potencjalnego tempa wzrostu gospodarki japońskiej do 2%.
Wykres 64. Prognoza wzrostu gospodarczego (w %
kw/kw; dane annualizowane wyrównane sezonowo)

Źródło: Consumer Confidence Survey; Cabinet Office

Prognozy

Źródło: ESP forecast

Dane publikowane w końcu 2014 r. i na początku
2015 r. wskazują, że w IV kw. 2014 nastąpiło oczekiwane odbicie, po spadkach PKB w dwóch kolejnych kwartałach. Konsensus ponad 40 ekonomistów ankietowanych przez Japan Center for Economic Research
wskazuje,

że

w

IV

kw.

ub.r.

PKB

wzrósł

o 3,4% kw/kw annual, przede wszystkim pod wpływem odbudowy popytu krajowego.

Najważniejszym czynnikiem wzrostu będzie popyt
krajowy. Duże znaczenie przypisuje się przede wszystkim

wydatkom

gospodarstw

domowych,

których

wzrost w dużej mierze będzie zależał od kształtowania
się dynamiki płac. Obserwowana obecnie sytuacja na
rynku pracy zwiększa oczekiwania na wzrost wynagrodzeń w warunkach konkurowania przedsiębiorstw
o pracownika. Konsensus ESP zakłada przyspieszenie

Badania Monthly Survey of Professional Forecasters in

wzrostu płac powyżej dynamiki cen konsumpcyjnych,

Japan – ESP Forecast ze stycznia br. wskazują,

a więc wzrost realnych dochodów. Jednocześnie bar-

że w ostatnich miesiącach obniżyły się perspektywy

dziej stabilna sytuacja makroekonomiczna powinna

wzrostu dla gospodarki Japonii, na co wpływ miał

przyczynić się do wzrostu wydatków inwestycyjnych.

przede wszystkim nieoczekiwany spadek PKB w III kw.
Prognoza za stycznia wskazuje, że PKB w roku budżetowym 2014 (tj. od II kw. 2014 do I kw. 2015) obniży się

Wykres 65. Prognoza inflacji z wyłączeniem cen świeżej żywności (w % r/r)

o 0,6%, podczas gdy we wrześniu oczekiwano wzrostu
o 0,5%. W roku budżetowym 2015 oczekiwany jest
wzrost PKB o 1,8%.
Wygasanie efektów związanych z podwyższeniem
podatku konsumpcyjnego w kwietniu ub.r. będzie
prowadziło do stabilizacji dynamiki wzrostu gospodarczego. W I kw. 2015 r. oczekiwany jest wzrost
o 2,2%, a w kolejnych kwartałach br. będzie on prawdopodobnie nieco niższy, chociaż pozostanie na poziomie

powyżej

wzrostu

potencjalnego.

Jednym

z głównych celów Abenomiki, czyli polityki gospodar-
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Źródło: ESP forecast
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Oczekuje się, że w I poł. 2015 r. będzie kontynuowana stopniowa tendencja do obniżania się inflacji
bazowej. W I kw. wzrost cen wyniesie 2,5 (wobec 2,7
w IV kw.), a po wyeliminowaniu wpływu wzrostu stawki podatku o 0,6% (wobec 0,7 w IV kw.). W II kw. br.
nastąpi zanik wpływu wzrostu podatku na inflację.
W kolejnych kwartałach, wraz ze wzrostem konsumpcji, przewidywany jest stopniowy wzrost inflacji. Jednak według opinii analityków do końca roku budżetowego 2016 r. jej poziom będzie znacząco odbiegał od
celu Banku Japonii wyznaczonego na 2%.
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Tabela 7 Prognozy makroekonomiczne dla Japonii

2014

2015

2016

2014Q4

2015Q1

2015Q2

2015Q3

realny PKB, % r/r
MFW (sty-15)

0,1

0,6

0,8

-0,3

KE (lis-14)

1,1

1,0

1,0

1,4

0,3

2,2

1,5

Bloomberg (sty-15)

0,2

1,0

1,4

OECD (lis-14)

0,4

0,8

1,0

2,5

2,0

1,6

1,4

BŚ (sty-15)

0,2

1,2

1,6
CPI, %, r/r

KE (lis-14)

2,8

1,6

1,4

2,7

2,9

0,6

0,6

Bloomberg (sty-15)

2,8

1,4

1,5

2,8

2,5

0,9

0,8

OECD (lis-14)

2,9

1,8

1,6

3,1

3,3

1,4

1,3
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Chiny

Chiny
Dynamika PKB w 2014 r. nieznacznie poniżej celu
władz.

dniowemu przyspieszeniu dynamiki produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej. Popytowi konsumpcyjnemu sprzyjała niska inflacja. Jednocześnie słabe

Dalszy spadek dynamiki inwestycji.

grudniowo-styczniowe odczyty wskaźnika PMI w prze-

Kontynuacja korekty na rynku nieruchomości.

twórstwie przemysłowym wskazują, że nieco lepsze
grudniowe dane dotyczące produkcji przemysłowej

Dość stabilny popyt gospodarstw domowych.

mogły być jedynie zjawiskiem przejściowym.

Dobre wyniki eksportu przy słabnącym imporcie.

W przypadku braku aktywniejszej stymulacji popy-

Spadek inflacji cen konsumenta, pogłębienie deflacji cen producenta.
Obniżenie prognoz dynamiki PKB w 2015 i 2016 r.

tu przez rząd Chin, można oczekiwać dalszego stopniowego słabnięcia dynamiki PKB w 2015 r. Wśród
głównych czynników oddziałujących hamująco na
dynamiką PKB należy wymienić trwającą korektę na
rynku nieruchomości, redukcję nadmiernie rozbudowanych zdolności produkcyjnych w przemyśle ciężkim

Bieżące i oczekiwane tendencje w gospodarce

oraz wysoki poziom zadłużenia przedsiębiorstw i samorządów. Obserwowana od ok. 3 kwartałów korekta na

W 2014 r. wzrost gospodarczy w Chinach lekko spo-

rynku nieruchomości, wynikająca z nadpodaży miesz-

wolnił, kształtując się nieznacznie poniżej założone-

kań wybudowanych w ostatnich latach w stosunku do

Dynamika PKB wyniosła

popytu fundamentalnego, będzie w bieżącym roku

7,4% r/r wobec założonego przez rząd poziomu 7,5%

kluczowa dla chińskiej koniunktury ze względu na

oraz tempa 7,7% osiągniętego w 2013 r. Za spowolnie-

duże znaczenie tego rynku dla pozostałych gałęzi go-

nie wzrostu gospodarczego w ubiegłym roku odpowie-

spodarki. Można oczekiwać, że dalszy spadek dynamiki

dzialny był przede wszystkim spadek dynamiki inwe-

inwestycji mieszkaniowych doprowadzi do dalszego

stycji, zwłaszcza mieszkaniowych, a także w przemyśle,

spadku dynamiki produkcji w powiązanych gałęziach

głównie w „ciężkich” jego gałęziach. Jednocześnie

przemysłu (zwłaszcza produkcji cementu i stali). Kon-

dynamika inwestycji infrastrukturalnych utrzymywała

tynuacja spadków cen nieruchomości (zwłaszcza grun-

go przez władze celu.

się na dość wysokim, stabilnym poziomie, m. in.
w związku z kontynuacją projektów inwestycyjnych

tów) przyczyni się do obniżenia przychodów samorządów, co negatywnie przełoży się na ich zdolności inwe-

w obszarze transportu. Spożycie gospodarstw domo-

stycyjne. Z kolei spadek sprzedaży mieszkań może

wych pozostawało dotychczas relatywnie odporne na

wpłynąć na osłabienie konsumpcji dóbr trwałego użyt-

spowolnienie

konsumpcji

ku towarzyszących zakupom nieruchomości, takich jak

prywatnej wprawdzie spowolniła w 2014 r., jednak

meble, AGD czy samochody. Można również oczeki-

w dużo mniejszym stopniu niż dynamika inwestycji.

wać, że obserwowany spadek inwestycji mieszkanio-

W II poł. ub. r. wzrost chińskiego PKB wspierał również

wych z czasem przełoży się na zwolnienia pracowni-

umacniający się popyt zewnętrzny.

ków, a biorąc pod uwagę wysoki stopień pracochłonno-

gospodarcze.

Dynamika

ści sektora budowlanego, może to mieć istotne reperW IV kw. ub. r. dynamika chińskiego PKB ustabilizowała się. Wzrost gospodarczy wyniósł w tym okresie
7,3% r/r, podobnie jak w III kw. ub. r. Utrzymanie
w IV kw. odnotowanego w III kw. tempa wzrostu gospodarczego możliwe było między innymi dzięki gru-
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kusje dla spożycia prywatnego. Wreszcie kontynuacja
osłabienia w sektorze nieruchomości, zwłaszcza spadków cen mieszkań, może doprowadzić do nasilenia się
problemów w tzw. równoległym systemie bankowym
(shadow banking), w którym znaczna część inwestycji

Chiny

dotyczyła właśnie sektora nieruchomości. Bankructwa

kolejności przeprowadzane będą te, mogące uwolnić

podmiotów działających w sektorze shadow banking

nowe źródła wzrostu gospodarczego (np. ułatwienia

mogłyby poważnie zagrozić stabilności finansowej

w zakładaniu nowych firm, likwidacja barier wejścia,

Chin, a tym samym wzrostowi gospodarczemu.

reformy rynku kapitałowego, itp.).

Podjęte przez rząd w 2014 r. działania stymulacyjne

Wzrost gospodarczy

były, ogólnie rzecz biorąc, dość ostrożne i sprowadzały się do selektywnego wspierania wybranych

W IV kw. ub. r. dynamika PKB ustabilizowała się na

obszarów gospodarki, w postaci, np. ułatwień przy

poziomie 7,3%, odnotowanym w III kw. ub. r. Jedno-

nabywaniu

wydatków

cześnie w ujęciu kw/kw po odsezonowaniu dynamika

inwestycyjnych na kolei czy w budownictwie socjal-

PKB spowolniła do 1,5%, z 1,9% w III kw. ub. r. Spadek

nym, a także wspierania wybranych segmentów czy

dynamiki PKB w ujęciu kw/kw odzwierciedlał przede

instytucji sektora bankowego. Jednocześnie, stopniowo

wszystkim dalsze obniżenie się dynamiki inwestycji

spowalniający wzrost gospodarczy skłonił władze do

(Wykres 66) z 16,1% r/r we wrześniu ub. r. do 15,7% r/r

podjęcia w IV kw. ub. r. dodatkowych kroków stymulu-

w grudniu34. Niższe tempo wzrostu inwestycji ogółem

jących wzrost. Wśród nich należy wymienić przede

wynikało przede wszystkim ze spowolnienia inwestycji

wszystkim listopadową, pierwszą od ponad dwóch lat,

na rynku nieruchomości , a także z niższej dynamiki

obniżkę stóp procentowych33. Najnowsze komunikaty

inwestycji w przemyśle przetwórczym. Jednocześnie

rządu świadczą o jego gotowości do podejmowania

jednak w dość szybkim tempie rosły inwestycje infra-

dalszych kroków w celu stabilizacji dynamiki PKB, przy

strukturalne, w związku z kontynuacją przez chińskie

jednoczesnej kontynuacji wprowadzania reform struk-

władze wydatków na rozbudowę infrastruktury trans-

turalnych. Władze otwarcie mówią o „nowym stanie

portowej (zwłaszcza kolei), a także związanej z zapew-

normalnym” dla chińskiej gospodarki, charakteryzują-

nieniem dostaw wody i ochroną środowiska.

nieruchomości,

zwiększenia

cym się przejściem gospodarki Chin z okresu wysokiej
do „umiarkowanie wysokiej” dynamiki PKB, zmianami

W ostatnich miesiącach słaba koniunktura na rynku

strukturalnymi i bardziej inkluzywnym wzrostem go-

nieruchomości nie uległa istotnej poprawie, pomi-

spodarczym (szybszym wzrostem sektora usług oraz

mo wprowadzenia przez władze ułatwień przy za-

walką z nierównościami społecznymi), a także trans-

kupie mieszkań. W IV kw. ub. r. ukazały się słabe

formacją od gospodarki ekstensywnej do intensywnej

dane dotyczące nowych budów mieszkań, odnotowano

(innowacyjnej). Wprawdzie „nowy stan normalny”

również spadek w ujęciu r/r liczby sprzedanych miesz-

oznacza wzmocnienie roli sił rynkowych w gospodarce

kań na rynku pierwotnym. W dalszym ciągu obniżały

oraz akceptację niższej niż dotychczas dynamiki PKB,

się również ceny mieszkań. Warto odnotować, że ob-

jednak nie oznacza, że władze całkowicie powstrzyma-

serwowana korekta na chińskim rynku nieruchomości

ją się od aktywniejszej polityki stabilizacyjnej w posta-

ma charakter strukturalny i wynika z powstałej w po-

ci

monetarnej.

przednich kilku latach nadpodaży mieszkań (zwłaszcza

W szczególności, można podejrzewać, że czynnikiem,

w średnich i mniejszych miastach) w stosunku do popy-

który mógłby skłonić rząd do agresywniejszego wspar-

tu fundamentalnego. Może to oznaczać, że obserwo-

cia koniunktury byłoby istotne pogorszenie sytuacji na

wane obecnie pogorszenie koniunktury na tym rynku

chińskim rynku pracy. Dotychczas jednak dynamika

będzie głębsze i trwalsze niż typowa cykliczna korekta.

luźniejszej

polityki

fiskalnej

czy

zatrudnienia, jak i dochodów do dyspozycji utrzymuje
się na zadowalającym poziomie. Należy również oczekiwać, że wśród reform strukturalnych w pierwszej
33
Jednoroczna stopa oprocentowania kredytów została obniżona
o 0,4 pkt. proc. do poziomu 5,60%, natomiast jednoroczna stopa
oprocentowania kredytów – o 0,25 pkt. proc. do poziomu 2,75%.
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34
Chiński Urząd Statystyczny podaje dynamikę inwestycji narastająco od początku roku.
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Wykres 66. Roczna dynamika (%) inwestycji, eksportu,
importu i PKB w Chinach w latach 2012-2014

miesiącach słabsze wyniki produkcji obserwowano
w produkcji cementu, stali i samochodów. Nieco lepsze
wyniki

produkcji

odnotowano

w

przetwórstwie,

w przypadku którego znaczna część produkcji jest
eksportowana.
Słaby popyt wewnętrzny wpłynął na pogorszenie
nastrojów przedsiębiorstw sektora przetwórczego.
Po kilkumiesięcznym okresie utrzymywania się powyżej poziomu 50 punktów, w grudniu ub. r. wskaźnik
PMI (HSBC Markit) wyniósł 49,6 punktu, po czym
wzrósł w styczniu br. do poziomu 49,7 pkt. W styczniu
nastąpiła marginalna poprawa popytu wewnętrznego
przy stabilnym popycie zagranicznym. W dalszym
ciągu spadało zatrudnienie w tym sektorze a także
ceny.
Źródło: Reuters Ecowin.

Wykres 67. Roczna dynamika produkcji przemysłowej
w Chinach w latach 2011-2014

W ostatnich miesiącach na tle słabnącego popytu
wewnętrznego pozytywnie wyróżniał się chiński
eksport. Przeciętna miesięczna dynamika eksportu w
ujęciu r/r wyniosła w IV kw. ub. r. 8,7% wobec 13,1%
przeciętnie w III kw. oraz 5,5% w całym 2014 r. Dość
wysoka dynamika chińskiego eksportu w ostatnich
miesiącach wynikała z umocnienia popytu na chińskie
towary w Stanach Zjednoczonych oraz państwach
ASEAN.
Słabnący popyt wewnętrzny w Chinach znalazł
odbicie w dalszym spadku dynamiki importu.
W IV kw. ub.r. przeciętna miesięczna dynamika r/r
wyniosła -1,5% wobec 1,0% w III kw. br. i 0,6% przeciętnie w całym 2014 r. (por. Wykres 66)

Źródło: Reuters Ecowin

Koniunktura bieżąca

Wśród przedsiębiorców sektora usług utrzymują się
lepsze nastroje niż w przypadku sektora przetwór-

W II poł. ub. r. dynamika produkcji przemysłowej

czego. Odpowiedni wskaźnik PMI (HSBC Markit)

w Chinach uległa istotnemu obniżeniu. W IV kw. ub.

utrzymuje się wyraźnie powyżej poziomu 50 punktów.

r. przeciętna miesięczna dynamika produkcji przemy-

W grudniu ub. r. wyniósł on 53,4 punktu wobec 53,0

słowej wyniosła 7,6% r/r wobec 8,0% r/r w III kw. Jed-

punktów w listopadzie. Wyższy grudniowy odczyt

nocześnie w grudniu ub. r. przyspieszyła do 7,9% r/r

wskaźnika odzwierciedlał silny wzrost nowych zamó-

z 7,2% r/r w listopadzie. Obniżenie się dynamiki pro-

wień oraz lekki wzrost indeksu zatrudnienia.

dukcji przemysłowej w IV kw. ub. r. ściśle związane
było z korektą na rynku nieruchomości. W ostatnich
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W przeciwieństwie do słabnących inwestycji, spożycie chińskich gospodarstw domowych pozostaje

Wykres 69. Roczna dynamika wskaźnika CPI i jego
wybranych składowych w latach 2011-2014

relatywnie odporne. Po lekkim spowolnieniu do
10,6% r/r w III kw. ub. r., przeciętna miesięczna dynamika sprzedaży detalicznej w IV kw. ub. r. wzrosła do
11,2% (por. Wykres 68). Jednocześnie odnotowano
wzrost realnej dynamiki sprzedaży detalicznej, która
wyniosła w grudniu ub. r. 11,5% r/r wobec 10,8% r/r we
wrześniu. Sprzedaż detaliczną wpiera szybki wzrost
dochodów do dyspozycji oraz niska inflacja.
Wykres 68. Roczna dynamika sprzedaży detalicznej
w Chinach w latach 2011-2014

Źródło: Reuters Ecowin.
Wykres 70. Roczna dynamika wskaźnika PPI w latach
2007-2014

Źródło: Reuters Ecowin
Inflacja
Presja inflacyjna w chińskiej gospodarce pozostaje
ograniczona (Wykres 69). Wskaźnik inflacji w 2014 r.
ukształtował się na poziomie 2,0% r/r, wyraźnie niższym od założonego przez władze celu (3,5% r/r). W IV

Źródło: Reuters Ecowin.

kw. ub. r. inflacja obniżyła się do poziomu 1,5% r/r
wobec poziomu 2,0% r/r w III kw. ub. r. (Wykres 4).
Spadek ten wynikał głównie z niższych cen paliw

W ostatnich miesiącach nasiliła się deflacja cen

w związku z obserwowanymi w ostatnich miesiącach

producenta. Ceny te obniżają się w ujęciu r/r od

silnymi spadkami cen ropy. Jednocześnie dynamika r/r

ok. 3 lat (por. Wykres 70). Utrzymywanie się od dłuż-

cen żywności była w ostatnim okresie stabilna (por.

szego czasu wskaźnika PPI poniżej zera może świad-

Wykres 4). W IV kw. ub. r. wyniosła ona przeciętnie

czyć o słabnięciu popytu krajowego oraz o struktural-

1,0% r/r wobec 1,5% r/r w III kw. ub. r.

nych problemach w chińskiej gospodarce w postaci
nadmiernych zdolności produkcyjnych w niektórych
gałęziach przemysłu. Z kolei za przyspieszenie spadku
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cen producenta w IV kw. ub. r. odpowiedzialne były
przede wszystkim znaczne spadki światowych cen ropy
naftowej.

Prognozy
Prognozy ze stycznia br. dotyczące wzrostu gospodarczego Chin w 2015 roku uległy obniżeniu
w porównaniu z prognozami z września ub. r.
W styczniu br. analitycy rynkowi (ankieta Bloomberg) oczekiwali wzrostu gospodarczego w br. na
poziomie 7,0% (podczas gdy we wrześniu ub. r.
oczekiwali dynamiki PKB w tym roku na poziomie
7,4%). Prognozy na 2016 r. również uległy podobnemu w skali obniżeniu: podczas gdy we wrześniu
ub. r. oczekiwano wzrostu PKB w tempie 7,1% r/r,
w styczniu br. oczekiwania obniżyły się do 6,7% r/r.
Obniżeniu

uległy

również

prognozy

inflacji:

w styczniu br. analitycy oczekiwali, że inflacja w br.
wyniesie 1,9% (wobec wrześniowych oczekiwań na
poziomie 2,3%), natomiast w 2016 r. – 2,5% (wobec
wrześniowych oczekiwań w wysokości 2,8%).
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Tabela 8. Prognozy makroekonomiczne dla Chin

2014

2015

MFW (sty-15)

7,4*

6,8

BŚ (sty-15)

7,4*

Bloomberg (sty-15)

2016

2015Q1

2015Q2

2015Q3

2015Q4

6,3

-

-

-

6,7

7,1

7,0

-

-

-

-

7,4*

7,0

6,7

7,2

7,1

7,0

6,9

BŚ (sty-15)

2,0*

-

-

-

-

-

-

Bloomberg (sty-15)

2,0*

1,9

2,5

1,6

1,7

1,8

2,1

realny PKB, % r/r

CPI, % r/r

* dane rzeczywiste
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Brazylia
Obniżanie się aktywności w gospodarce Brazylii

tywy wzrostu gospodarczego Brazylii w 2015 r. cieniem

w II poł. 2014 r.

kładzie się zaplanowana konsolidacja fiskalna, niezbędna jednak dla przywrócenia równowagi finansów

Pogorszenie koniunktury konsumenckiej i na-

publicznych i utrzymania ratingu inwestycyjnego przez

strojów w biznesie.

Brazylię.

Zaplanowana na najbliższe lata konsolidacja

Wzrost gospodarczy

fiskalna.
W III kw. ub.r. nadal obniżała się aktywność w goInflacja nadal powyżej celu inflacyjnego BCB.

spodarce Brazylii. PKB spadł o 0,2% r/r (wobec spadku
o 0,9% r/r w II kw. ub.r.). Główną tego przyczyną było

Silne obniżenie prognoz wzrostu PKB na 2014

dalsze ograniczenie nakładów inwestycyjnych oraz

i 2015 r.

stagnacja wydatków konsumpcyjnych gospodarstw
domowych. Pozytywna dynamika spożycia zbiorowego
oraz odbudowa zapasów jedynie nieznacznie ograniczyły negatywny wkład popytu krajowego do wzrostu

Bieżące i oczekiwane tendencje w gospodarce

PKB. Słabość popytu krajowego znalazła odzwierciedlenie w niskiej dynamice importu, dzięki czemu wkład

W II poł ub.r. aktywność gospodarcza w Brazylii

eksportu netto był w III kw. pozytywny.

nadal obniżała się. PKB spadł w III kw. ub.r. i wskaźniki koniunktury wskazywały na jego dalszy spadek
w IV kw.

Wykres 71. Dynamika PKB w Brazylii wg głównych
kategorii popytu (%, r/r)

Główną przyczyną przedłużającej się recesji jest
słaby popyt krajowy – zarówno w zakresie inwestycji
jak i wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych. Udział wymiany handlowej w PKB przy słabym
imporcie był nadal dodatni.
Niski popyt krajowy był efektem m.in. restrykcyjnej
polityki pieniężnej, zwiększającej koszt kapitału i zadłużenia, wysokiej inflacji oraz dużej niepewności
w gospodarce.
Inflacja nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.
Wzrost cen odzwierciedla przede wszystkim opóźnione
efekty deprecjacji reala, presję płacową wynikającą
z historycznie niskiej stopy bezrobocia oraz, w coraz
większym stopniu, skutki podwyżek cen regulowanych.
W ostatnich miesiącach silnie obniżano prognozy
wzrostu PKB na bieżący i przyszły rok. Na perspek-
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Źródło: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Głównymi czynnikami ograniczającymi popyt inwestycyjny były słaby popyt krajowy i spadający stopień wykorzystania zasobów produkcyjnych, wzrost
kosztu kapitału spowodowany restrykcyjną polityką

Brazylia

pieniężną oraz niepewność, co do sytuacji gospo-

Rynek pracy

darczej Brazylii. W III kw. ub.r. stopień wykorzystania
zasobów produkcyjnych wyniósł 83,1% (wobec 84,3%

W III kw. ub.r. pomimo spadku zatrudnienia, stopa

w III kw. 2013 r.). Głównym źródłem niepewności były

bezrobocia obniżyła się do historycznie niskiego

wybory prezydenckie i perspektywy kształtowania się

poziomu 4,3%. Tak niska stopa bezrobocia wynikała

polityki gospodarczej. Z jednej strony kontynuacja

przede wszystkim ze spadku liczby ludności aktywnej

dotychczasowej polityki gospodarczej stwarzała duże

zawodowo. Taka sytuacja ma miejsce od IV kw. 2013 r.

zagrożenie utratą ratingu inwestycyjnego oraz dalszego

Do III kw. ub.r., spadek aktywności dotyczył jednak

pogorszenia klimatu inwestycyjnego, z drugiej jednak,

wszystkich grup wiekowych. Natomiast w IV kw. ub.r.

konsolidacja finansów sektora publicznego niosła ryzy-

wynikał on przede wszystkim ze spowolnienia wzrostu

ko dalszego osłabienia popytu krajowego.

liczby ludności aktywnej zawodowo w najstarszych
kategoriach wiekowych. Utrzymanie tych tendencji

Nadal spowalniała dynamika wydatków konsump-

będzie wskazywać, że wobec sztywności płac, dostoso-

cyjnych; wzrosły one o 0,1% r/r w III kw. ub.r. (wobec

wanie na brazylijskim rynku pracy dokonuje się po-

1,2% r/r w II kw. ub.r.). Podobnie jak w I poł. ub.r.

przez redukcję zatrudnienia, która dotyka przede

wydatki konsumpcyjne ograniczała restrykcyjna poli-

wszystkim pracowników w najstarszej grupie wiekowej.

tyka pieniężna osłabiająca popyt na kredyt oraz zwiększająca koszt dotychczasowego zadłużenia gospodarstw
domowych. Dodatkowym czynnikiem była utrzymują-

Wykres 72. Dynamika zatrudnienia i ludności aktywnej
zawodowo (%, r/r)

ca się nadal na wysokim poziomie inflacja, która ograniczała siłę nabywczą brazylijskich gospodarstw domowych oraz miała niekorzystny wpływ na nastroje
konsumenckie.
Słabnący popyt korzystnie wpłynął na udział wymiany handlowej w PKB w III kw. ub.r. Dynamika
importu jedynie nieznacznie wzrosła do 0,7% r/r
w III kw. ub.r. po spadku o 2,4% r/r w II kw. O stagnacji
importu zadecydował spadek importu dóbr konsumpcyjnych trwałych oraz dóbr inwestycyjnych. Dane miesięczne za IV kw. ub.r. wskazują na spadek importu co
świadczy o dalszym osłabianiu się popytu krajowego.
Jednocześnie dynamika eksportu wzrosła do 3,8% r/r
w III kw. ub.r. (wobec 1,9% r/r w II kw. ub.r.). Przyśpieszenie eksportu wynikało w dużej mierze ze wzrostu

Źródło: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

eksportu do Stanów Zjednoczonych; eksport do głównych partnerów handlowych Brazylii – Chin i Argentyny – nadal malał.

Koniunktura przedsiębiorstw
W październiku i listopadzie ub.r. nadal spadała
produkcja przemysłowa. Obniżenie produkcji dóbr
inwestycyjnych oraz dóbr konsumpcyjnych trwałego
użytku odzwierciedlało słabość popytu krajowego
i zagranicznego. Wzrost eksportu produktów przemysłowych do Stanów Zjednoczonych nie był w stanie
zniwelować załamania popytu ze strony Argentyny.
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Wykres 73. Dynamika produkcji przemysłowej (%, r/r)

Wykres 74. Wskaźnik zaufania w przemyśle (pkt.)

Źródło: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Źródło: Confederação Nacional da Indústria

Wskaźniki zaufania kół biznesu wskazują na znaczne pogorszenie się koniunktury przemysłowej pod

Koniunktura konsumencka

koniec ub.r. i na początku br. Od kwietnia ub.r.
wskaźnik ICEI (Índice de Confiança do Empresário Indu-

Dzięki czynnikom jednorazowym, sprzedaż deta-

strial) plasuje się poniżej poziomu 50 pkt. i ciągle spada

liczna wzrosła na początku IV kw. ub.r. W paździer-

wskazując na kontrakcję prawie we wszystkich gałę-

niku dynamika sprzedaży detalicznej wzrosła do 1,8%

ziach przemysłu. W styczniu br. koniunktura była oce-

r/r po okresie stagnacji w III kw. ub.r. Wzrost ten doty-

niana najgorzej w przemyśle przetwórczym (szczegól-

czył przede wszystkim sprzedaży mebli i AGD oraz

nie samochodowym) oraz stosunkowo lepiej w przemy-

samochodów i był spowodowany zapowiedzianą pod-

śle wydobywczym. Główną przyczyną pogorszenia

wyżką podatku IPI na produkty przemysłowe (w tym

zaufania kół biznesu jest zapowiedziana konsolidacja

samochody i meble) od początku 2015 r.

fiskalna, tj. podniesienie stawki IPI (odpowiednik podatku VAT, na dobra przemysłowe, w tym meble
i samochody) oraz podniesienie stawki CIDE (podatek
od paliw).
Za postępującym spadkiem produkcji przemysłowej
w Brazylii w coraz większym stopniu stoi obniżanie
się konkurencyjności brazylijskich przedsiębiorstw
w przemyśle przetwórczym (patrz ramka „Konkurencyjności brazylijskiej gospodarki”).

Na początku br. kontynuowany był spadek wskaźników nastrojów konsumenckich. Wskaźnik zaufania
konsumentów ICC (Índice de Confiança do Consumidor)
ponownie obniżył się w tym okresie i pozostaje poniżej
średniej historycznej. Pogorszenie się sytuacji bieżącej
było związane przede wszystkim z wysoką inflacją.
Negatywne oczekiwania wynikają natomiast z niepewności, czy wobec konsolidacji finansów publicznych,
rząd utrzyma dotychczasowy rozbudowany system
świadczeń socjalnych. Aktualnie zapowiadane jest
jedynie „uszczelnienie” tego systemu.
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Wykres 75. Dynamika sprzedaży detalicznej po wyłączeniu samochodów i materiałów budowlanych (%, r/r)

wysoką inflacją stały w I poł. ub.r. przede wszystkim
opóźnione efekty deprecjacji reala oraz wzrost cen
usług odzwierciedlający rosnące koszty pracy. W II poł.
ub.r. ceny podniósł przede wszystkim wzrost cen regulowanych, których podwyżki były wstrzymane w ubiegłych latach.
Pomimo słabnącego popytu krajowego i korekty
w dół prognoz wzrostu na następne lata BCB kontynuuje cykl zacieśniania polityki pieniężnej. W
styczniu br. stopa SELIC została podniesiona o 50 pkt.
baz. do poziomu 12,25%. Decyzja ta była tłumaczona
koniecznością zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych
wobec oczekiwanych dalszych podwyżek cen administrowanych.

Źródło: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Wykres 77 Roczne zmiany wskaźnika cen konsumpcyjnych IPCA (%, r/r)

Wykres 76 Wskaźnik zaufania konsumentów (pkt.)

Źródło: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Źródło: Fundação Getulio Vargas

Inflacja
Pomimo spadku aktywności gospodarczej, inflacja
mierzona wskaźnikiem IPCA (Índice Nacional de
Precios al Consumidor Amplio) nadal oscyluje wokół
6,5% w skali rocznej - górnej granicy celu inflacyjnego BCB (Banco Central do Brasil). Za utrzymującą się
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Prognozy
Do czynników ograniczających dotychczas aktywność
gospodarczą w Brazylii (wysoka inflacja, restrykcyjna
polityka pieniężna, pogorszenie nastrojów gospodarstw
domowych oraz słaby popyt zagraniczny) dołączyła
restrykcyjna polityka fiskalna. Przywrócenie równowagi finansów publicznych, pomimo, że korzystne
w dalszej perspektywie, ograniczy wzrost gospodarczy
w najbliższej perspektywie.

Brazylia

Ośrodki prognostyczne silnie obniżyły prognozy
wzrostu PKB. W ostatniej aktualizacji materiałów
prognostycznych,

IMF

obniżył

prognozy

wzrostu

o odpowiednio 1,1 i 0,7 pkt. proc. dla 2015 i 2016 r.
a Bank Światowy o odpowiednio 1,7 i 0,6 pkt. proc.
W tym samym okresie, obniżyła się również mediana
oczekiwań w badaniu ankietowym BCB o odpowiednio
0,9 i 0,5 pkt. proc. dla 2015 i 2016 r. Oczekuje się dalszego spadku nakładów inwestycyjnych i stagnacji
wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych
w I poł. br. Jednocześnie wzrost eksportu nie będzie na
tyle silny, aby pobudzić dynamikę PKB. W drugiej
połowie br. oczekuje się jednak ograniczenia spadku
popytu krajowego, co przełoży się na dodatnią dynamikę PKB. Aktualne prognozy zakładają stagnację PKB
w 2015 r. oraz umiarkowany wzrost rzędu 1,5-2,5%
w 2016 r.
Wykres 78 Zmiany prognoz PKB (%)

Źródło: Banco Central do Brasil

Pomimo restrykcyjnej polityki pieniężnej i stagnacji, nie oczekuje się znaczącego spadku inflacji
przed 2016 r. Czynniki, które będą utrzymywały inflację na wysokim poziomie w br. to: skutki podwyżek cen
regulowanych, opóźnione efekty deprecjacji reala oraz,
w coraz większym stopniu, presja płacowa wynikająca z
historycznie niskiej stopy bezrobocia. Oczekuje się, że
wzrost cen przyśpieszy do 6,7% w 2015 r. i spadnie
poniżej 6% dopiero w 2016 r.
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Tabela 9 Prognozy makroekonomiczne dla Brazylii

2014

2015

2016

MFW (sty-15)

0,1

0,3

realny PKB, % r/r
1,5

OECD (lis-14)

0,3

1,5

2,0

BŚ (sty-15)

0,1

1,0

2,5

Bloomberg (sty-15)

0,2

0,6

Ankieta BCB (sty-15)

0,1

0,0

6,3

Inflacja IPCA, %, r/r
6,7
5,8

Bloomberg (sty-15)

63

2014Q4

2015Q1

2015Q2

2015Q3

1,8

-0,3

-0,1

0,6

0,6

1,5

-0,3

-0,2

0,1

0,2

6,5

6,75

6,4

6,6
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Konkurencyjność brazylijskiej gospodarki
Wobec osłabienia globalnego popytu na surowce - głównego czynnika napędzającego brazylijski eksport
w ubiegłych latach - powraca pytanie na ile gospodarka brazylijska, w szczególności jej przemysł przetwórczy może konkurować z pozostałymi gospodarkami rozwijającymi się. Badania wskazują na istotne
bariery wzrostu konkurencyjności brazylijskiej gospodarki, które mogą hamować ekspansję eksportu.
Analiza typu export market share, przeprowadzona na danych Banku Światowego35 dla lat 2006-2013 wskazuje,
że wzrost udziału eksportu Brazylii w wartości eksportu światowego wynikał przede wszystkim z jego struktury
geograficznej (dużego udziału eksportu do Chin i pozostałych krajów Ameryki Łacińskiej) oraz w mniejszym
stopniu ze struktury produktowej. Dodatni udział struktury wynikał przede wszystkim z wysokiego udziału
eksportu surowców. Natomiast efekt konkurencyjności brazylijskiego eksportu był ujemny i skoncentrowany w
sektorze dóbr przemysłu przetwórczego. Równocześnie, udział tego sektora w eksporcie brazylijskim systematycznie spada (Wykres 80). Wpłynęło to na obniżenie udziału eksportu Brazylii w wolumenie eksportu światowego. Według danych WTO, w latach 2005-2013 eksport Brazylii w cenach stałych rósł średnio w tempie 3%
rocznie (łącznie zwiększył się w tym okresie o 22%), natomiast wolumen eksportu światowego rósł w przeciętnym tempie sięgającym 4% rocznie (łącznie zwiększył się w tym okresie o 32%)36.
Wykres 79 Zmiana udziału w wartości eksportu
światowego (pkt.proc.)

Wykres 80 Struktura eksportu brazylijskiego (proc.)

Źródło: World Bank

Źródło: Banco Central do Brasil

35
W bazie danych Banku Światowego zmiana udziału eksportu poszczególnych krajów w eksporcie światowym jest podzielona na efekty związane ze strukturą towarową handlu, strukturą geograficzną oraz czynnikiem pozastrukturalnym. Efekt pozastrukturalny, może
być traktowany jako przybliżenie konkurencyjności danego kraju. Szczegółowe dane na stronie ecd.bluetundra.com.
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Źródła niskiej konkurencyjności
Przyczyny słabej konkurencyjności gospodarki Brazylii opisane są m.in. w raportach Confederação Nacional da
Indústria (CNI)

37

oraz World Economic Forum38 pokazujących ranking konkurencyjności bardzo szerokiej grupy

gospodarek39. Badania te uwzględniają takie czynniki kształtujące konkurencyjność jak: dostępność i koszt pracy
i kapitału, infrastruktura i możliwości logistyczne, obciążenia podatkowe, otoczenie makroekonomiczne, otoczenie mikroekonomiczne, edukacja oraz dostęp do technologii i innowacyjność. W tych klasyfikacjach Brazylia
systematycznie zajmuje jedno z ostatnich miejsc spośród krajów BRIC. Według obu raportów, decydujące
o niskiej konkurencyjności brazylijskiej gospodarki są przede wszystkim zły stan infrastruktury i ograniczone
możliwości logistyczne oraz niska dostępność i wysoki koszt kapitału. Pozostałe czynniki to niekorzystne otoczenie instytucjonalne, korupcja oraz stosunkowo niska jakość systemu szkolnictwa.
Negatywnie oceniana jest zarówno infrastruktura drogowa, kolejowa jak i porty lotnicze oraz morskie.
Taki stan rzeczy nie tylko generuje koszty związane z logistyką, ale również ogranicza pełne wykorzystanie
atutów brazylijskiej gospodarki wymienianych w obu raportach, jakimi są stosunkowo duża podaż pracy oraz
duży rynek wewnętrzny. Oprócz infrastruktury transportowej, potencjał gospodarki brazylijskiej ogranicza
również infrastruktura elektryczna. W tym przypadku problemem okazuje się duży udział elektrowni hydroelektrycznych w produkcji prądu. Ostatnie lata pokazały bowiem, że w przypadku suszy istnieje znaczne ryzyko
przerw w dostawie prądu oraz racjonowania energii elektrycznej.
Przyczyny zaniedbań w zakresie infrastruktury brazylijskiej gospodarki wynikają zarówno z innych priorytetów polityki gospodarczej i społecznej kolejnych rządów, jak i z decyzji władz na szczeblu lokalnym.
Jednym z głównych priorytetów władz brazylijskich było bowiem zmniejszenie dysproporcji w dochodach Brazylijczyków oraz ograniczenie ubóstwa40, co znajdowało odzwierciedlenie w wydatkach sektora finansów publicznych. Po przeprowadzeniu reformy konsolidującej finanse publiczne w 2000 r., władze ograniczyły przede
wszystkim nakłady inwestycje41. Dodatkowo, sytuację pogorszyła konkurencja pomiędzy poszczególnymi stanami w zakresie wysokości podatku ICMS42 (odpowiednik podatku VAT na dobra i usługi nakładany na poziomie lokalnym), co uszczupliło środki fiskalne na inwestycje publiczne na przestrzeni ostatnich 14 lat.

Skutkowało to obniżeniem udziału eksportu Brazylii w wolumenie eksportu światowego o prawie 9%.
Competitividade Brasil 2014 : comparação com países selecionados, Brasilia: CNI, 2015.
38
The Global Competitiveness Report 2014-2015, World Economic Forum.
39
W przypadku raportu CNI raport jest zawężony do gospodarek potencjalnie porównywalnych z Brazylią i obejmuje on Argentynę,
Kolumbię, Meksyk, Turcję, Indie, Polskę, Rosję, Republikę Południowej Afryki, Chile, Hiszpanię, Chiny, Australię, Koreę Południową
oraz Kanadę.
40
Według indeksu Gini’ego, w Brazylii występuje największe zróżnicowanie dochodów spośród wszystkich krajów BRIC. W ciągu ostatniej dekady wprowadzono w Brazylii cały szereg programów wspierania dochodów (Bolsa familia), pomocy kredytowej oraz regulacji
rynku pracy (indeksowanie płacy minimalnej stopą inflacji) zarówno na szczeblu krajowym jaki i lokalnym.
41
Azevedo J.P. David A.C. Bastos F.R. Pineda E., Fiscal Adjustment and Income Inequality: Subnational Evidence from Brazil, IMF
Working Paper WP/14/85.
42
W Brazylii odpowiednik podatku VAT jest rozdzielony na dwa oddzielne podatki: podatek od dóbr przemysłowych IPI, którego wysokość jest ustalana na szczeblu ogólnokrajowym, oraz podatek od dóbr i usług ICMS, o wysokości którego decydują władze lokalne. Dlatego, po wprowadzeniu podatku IMCS, władze lokalne zaczęły oferować liczne ulgi w zakresie stawki tego podatku w celu przyciągnięcia firm do swoich regionów.
36
37
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Według raportów CNI i World Economic Forum, konkurencyjność brazylijskiej gospodarki była również
silnie ograniczana niską dostępnością i wysokim kosztem kapitału dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Główną cechą brazylijskiego rynku kredytów jest wysoki udział kredytów, które charakteryzują się
niskim oprocentowaniem, subsydiowanym ze skarbu państwa i ze składek ubezpieczeń społecznych43. Oprocentowanie tych kredytów nie przekracza aktualnie 8% w skali roku (wobec stopy referencyjnej banku centralnego
na poziomie 12,25%). Kredyty te są udzielane na najbezpieczniejsze inwestycje, najczęściej dla ważnych strategicznie przedsiębiorstw z udziałem skarbu państwa. W efekcie, dostęp do niskooprocentowanego kredytu mają
duże przedsiębiorstwa, które i tak w większości mają dostęp do finansowania na rynkach międzynarodowych.
Natomiast kredyty niesubsydiowane dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw cechuje dużo wyższe oprocentowanie, aktualnie przekraczające średnio 20% w skali roku. Tak duża różnica wynika z faktu, że przedsiębiorstwa te mają mniejszą wiarygodność kredytową oraz ich działalność jest obarczona największym ryzykiem.
Przyczynia się to do wysokiej premii za ryzyko na rynku. Stworzyło to sytuację, w której ułatwiony dostęp do
taniego kredytu mają duże przedsiębiorstwa, które w znacznej mierze mają dostęp do finansowania na międzynarodowych rynkach finansowych, natomiast małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć jedynie na zdecydowanie droższy kredyt na warunkach rynkowych44. Wysoki koszt kapitału oraz jego niska dostępność dla sektora
małych i średnich przedsiębiorstw nie tylko podwyższa koszty ich działalności, ale również tworzy bariery wstępu na rynek dla nowych przedsiębiorstw.
Wykres 81 Oprocentowanie kredytu w Brazylii
(proc.)

Wykres 82 Dynamika ULC (%, r/r)

Źródło: Banco Central do Brazil.

Źródło: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Kredyty subsydiowane stanowią prawie 50% kredytów przedsiębiorstw niefinansowych.
Wielu krytyków brazylijskiego banku rozwoju BNDES (jedna z głównych instytucji udzielających kredytów subsydiowanych) uważa,
że pełni on przede wszystkim rolę funduszu subsydiującego duże firmy państwowe.

43
44
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Konkurencyjność brazylijskich przedsiębiorstw ograniczają także rosnące koszty pracy. Pomimo spadku
wartości dodanej w przemyśle przetwórczym, płace nadal rosną (w latach 2009-2014 płace rosły w przeciętnym
tempie przekraczającym 10% rocznie), co przekłada się na utrzymanie wzrostu jednostkowych kosztów pracy
w przetwórstwie przemysłowym (w latach 2009-2014 jednostkowe koszty pracy rosły w przeciętnym tempie
przekraczającym 10% rocznie). Do sztywności płac w Brazylii przyczynia się przede wszystkim prawo pracy,
w szczególności sposób indeksacji płacy minimalnej. Płaca minimalna jest podnoszona co roku o wysokość inflacji z roku poprzedniego oraz tempo wzrostu PKB sprzed dwóch lat. W przypadku Brazylii ma to szczególne
znaczenie nie tylko ze względu na historycznie wysokie tempo wzrostu gospodarczego i inflacji, ale również ze
względu na duży udział osób zarabiających płacę minimalną sięgający 30% zatrudnionych. W ostatnich latach
presja płacowa została dodatkowo pogłębiona niskim poziomem bezrobocia, ze względu na spadającą liczbę
ludności aktywnej zawodowo. Ważnym czynnikiem jest także konkurencja płacowa ze strony przemysłu wydobywczego, w którym w ostatnich latach płace rosły szybciej niż w przemyśle przetwórczym. W sytuacji Brazylii
wysokie (i nadal rosnące) jednostkowe koszty pracy obniżają konkurencyjność kosztową przedsiębiorstw. Wysoka płaca minimalna przyczynia się także do wykluczenia najmniej wykwalifikowanych i najmłodszych z rynku
pracy.
Charakter czynników ograniczających konkurencyjność brazylijskiej gospodarki oraz priorytety polityki
gospodarczej na najbliższe lata decydują o negatywnych perspektywach dla konkurencyjności brazylijskiej gospodarki. Większość czynników ograniczających konkurencyjność brazylijskiej gospodarki ma charakter
strukturalny. Oznacza to, że poprawa konkurencyjności nie tylko wymaga długotrwałej i konsekwentnej polityki
gospodarczej, ale również, że ewentualne pozytywne efekty takiej polityki pojawiają się dopiero w długookresowej perspektywie. Natomiast w najbliższych latach priorytetem będzie konsolidacja fiskalna, której celem
będzie przywrócenie równowagi sektora finansów publicznych przy jak najmniejszym ograniczeniu wydatków
socjalnych. Oczekuje się, że konsolidacja finansów sektora publicznego skupi się przede wszystkim na podwyżkach podatków i ograniczeniu części inwestycji w infrastrukturę. Pozytywnym „skutkiem ubocznym” konsolidacji fiskalnej może okazać się jednak zmniejszenie środków dla brazylijskiego banku rozwoju BNDES oraz podwyżka oprocentowania kredytów subsydiowanych, co wiązałoby się z częściową normalizacją na rynku kredytów oraz z ograniczeniem stopnia korupcji w gospodarce. Jednocześnie, wobec polityki wspierania dochodów
najuboższych gospodarstw domowych, mało prawdopodobne są zmiany w legislacji na rynku pracy, co może
utrzymać ograniczenia w zakresie kosztów pracy.
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Gospodarka na skraju recesji.

biać się w związku ze wzrostem inflacji i spadkiem płac
realnych, malejącą dynamiką i dostępnością kredytu

Kryzys walutowy.
Nadal głęboko ujemna dynamika r/r inwestycji.
Słabnące spożycie prywatne pod wpływem
ujemnej dynamiki płac realnych i malejącej dynamiki kredytu.
Silny wzrost inflacji w związku z gwałtowną
deprecjacją rubla oraz rosyjskim embargiem na
import żywności z UE i Stanów Zjednoczonych.

oraz ogólnym wzrostem niepewności. Wysoki poziom
niepewności, wzrost ryzyka geopolitycznego, odcięcie
głównych rosyjskich firm od zagranicznych rynków
kapitałowych w ramach zachodnich sankcji gospodarczych, groźba dalszych obniżek ratingów, zarówno
w przypadku rosyjskich obligacji państwowych, jak
i korporacyjnych, a także wysoki poziom stóp procentowych będą oddziaływały niekorzystnie na dynamikę
inwestycji w bieżącym roku. Z kolei gwałtowny spadek
cen ropy w IV kw. ub. r. odbije się negatywnie na popycie sektora rządowego45. Perspektywy dla popytu

Dalsze istotne obniżenie prognoz dynamiki PKB
na rok bieżący.
Duża niepewność w związku z wysokim ryzykiem geopolitycznym.

Bieżące i oczekiwane tendencje w gospodarce
Po wyraźnym spowolnieniu w 2013 r., dynamika
PKB w ub. r. ponownie obniżyła się. Zgodnie z oficjalnymi danymi wzrost gospodarczy w ujęciu r/r spowalniał w ciągu pierwszych trzech kwartałów ub. r.,
a dostępne informacje miesięczne za październikgrudzień pozwalają szacować, że tendencja ta utrzymała się również w IV kw. W szczególności, w IV kw. pogłębił się spadek inwestycji. Spożycie prywatne stopniowo osłabiało się począwszy od II kw. ub. r. Można
spodziewać się jednak relatywnie dobrego odczytu tej
kategorii za IV kw. ub. r. w związku z oddziaływaniem
czynników przejściowych, tj. przyspieszonych zakupów
dóbr trwałego użytku w grudniu ub. r. w obawie przed
gwałtownym wzrostem ich cen w następstwie deprecjacji rubla. Zwiększone zainteresowanie Rosjan zakupami dóbr trwałego użytku miało prawdopodobnie
wpływ również na lepszy grudniowy odczyt produkcji
przemysłowej.
W 2015 r. można oczekiwać dalszego pogorszenia
koniunktury i recesji. Spożycie prywatne będzie osła-
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zewnętrznego na rosyjski eksport również nie są zbyt
optymistyczne w bieżącym roku, głównie ze względu
na oczekiwane słabe ożywienie gospodarcze w strefie
euro, która jest głównym partnerem gospodarczym
Rosji.
Silnie niekorzystny wpływ na wszystkie rosyjskie
podmioty gospodarcze, w tym zwłaszcza banki,
będzie miał trwający kryzys walutowy. W grudniu
ub. r. i styczniu br. nastąpiło gwałtowne osłabienie
kursu rubla względem dolara amerykańskiego, choć
rubel wykazywał trwałą tendencję deprecjacyjną już od
lipca ub. r. (por. Wykres 83). Na deprecjację rosyjskiej
waluty wpływ miały przede wszystkim spadki cen ropy
naftowej oraz zachodnie sankcje finansowe, uniemożliwiające głównym rosyjskim przedsiębiorstwom i bankom refinansowanie długu zagranicznego na międzynarodowych rynkach finansowych i tym samym wymuszające spłatę istniejącego zadłużenia, co istotnie
zwiększyło popyt na dolara amerykańskiego i euro.
Podejmowane w ostatnich dwóch miesiącach przez
rosyjskie władze środki46 w celu wsparcia rosyjskiej
45
Zgodnie z ogłoszonym w styczniu br. planem rząd ma zredukować w 2015 roku większość planowanych wydatków o 10
proc., z wyjątkiem obronności, wydatków socjalnych i spłaty
zadłużenia.
46
Wśród nich należy wymienić: 1) interwencje walutowe (w całym 2014 r. rosyjskie rezerwy walutowe zmniejszyły się o ok. 120
mld USD); 2) dodatkowe operacje banku centralnego zasilające
banki komercyjne w płynność w walutach obcych; 3) podwyżki

Rosja

waluty dotychczas nie przyniosły oczekiwanego rezul-

ły plan dokapitalizowania banków w kwocie ok. 16 mld

tatu. Można oczekiwać, że ze względu na samą ko-

USD. Wydaje się jednak, że działania te będą miały

nieczność spłaty przez rosyjskie firmy i banki znacznej

ograniczony wpływ na wsparcie akcji kredytowej

kwoty zadłużenia w 2015 r., o innych czynnikach nie

i w najbliższym czasie można oczekiwać jej dalszego

wspominając, rubel prawdopodobnie pozostanie pod

wyhamowania. Do takiego wniosku skłania ogólne

presją deprecjacyjną przez większą część bieżącego

pogorszenie koniunktury, zaostrzenie przez banki

roku.

kryteriów kredytowych pod wpływem rosnącego odset-

47

ka kredytów zagrożonych, a także silny wzrost stóp
Wykres 83. Kurs rubla względem dolara amerykańskie-

procentowych, zmniejszający skłonność do zaciągania

go. Styczeń 2013=100 (wzrost oznacza deprecjację)

kredytów przez podmioty gospodarcze.

Wzrost gospodarczy
Wzrost

gospodarczy

Rosji

istotnie

spowolnił

w 2014 r. Według wstępnych szacunków Rosyjskiego
Urzędu Statystycznego wyniósł on 0,6% r/r wobec 1,3%
r/r w 2013 r. Wprawdzie oficjalne dane dot. dynamiki
PKB w IV kw. ub. r. nie są jeszcze dostępne, można
szacować, że wzrost gospodarczy w tym okresie był
wyraźnie niższy niż 0,7% r/r odnotowane w III kw.
ub. r. (dynamika PKB w II kw. ub. r. wyniosła 0,8% r/r,
a w I kw. ukształtowała się na poziomie 0,9% r/r; Wykres 2). Po stronie popytowej, do niskiego tempa wzrostu PKB w 2014 r. przyczynił się spadek inwestycji,
Źródło: dane Reuters Ecowin, obliczenia NBP

a także słabnące spożycie prywatne (por. Wykres 84).
Wykres 84. Dekompozycja PKB w Rosji

Wśród zaobserwowanych dotychczas głównych skutków gwałtownej deprecjacji rubla należy wymienić
silny wzrost inflacji oraz nasilone wycofywanie depozytów (zwłaszcza walutowych) przez gospodarstwa domowe. Istotnie pogorszyła się również sytuacja finansowa banków, a niektóre musiały zostać uratowane
przez rząd przed upadłością. W ramach działań wspierających stabilność systemu finansowego władze ogłosi-

stóp procentowych (w grudniu ub. r. główną stopę podniesiono
o 750pb do poziomu 17,0%, po czym w styczniu br. obniżono ją
do 15,0%); 4) złagodzenie zasad sprawozdawczości bankowej (w
celu umożliwienia rosyjskim bankom spełnienia wymogów kapitałowych zezwolono im m. in. na „tymczasowe” stosowanie kursu RUB/USD z III kw. ub. r. przy wycenie posiadanych aktywów);
5) pośrednie formy kontroli przepływu kapitału (główne rosyjskie firmy wydobywcze, uzyskujące przychody w walutach obcych, zostały zobowiązane do sprzedaży części posiadanych zasobów tych walut; 6) sprzedaż aktywów z Funduszu Rezerwowego (jednego z dwóch państwowych funduszy inwestycyjnych).
47
Rosyjski Bank Centralny szacuje ją na 70 mld USD.
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Źródło: Rosyjski Urząd Statystyczny
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Pomimo lepszych grudniowych danych o produkcji

Koniunktura bieżąca

nastroje przedsiębiorstw sektora przetwórczego
W grudniu ub. r. ukazały się lepsze od oczekiwań

wyraźnie pogorszyły się w tym miesiącu. Wskaźnik

dane o produkcji przemysłowej, prawdopodobnie

PMI (HSBC Markit) spadł po raz pierwszy od sześciu

jednak pod wpływem czynników przejściowych

miesięcy poniżej progu 50 punktów i wyniósł 48,9

związanych z silną deprecjacją rubla. Produkcja

punktu wobec 51,7 punktu w listopadzie. Na obniżenie

przemysłowa wzrosła o 3,9% r/r (por. Wykres 85), tj.

się wskaźnika wpłynął spadek nowych zamówień kra-

najszybciej od sierpnia 2012 r., wobec spadku o -0,4%

jowych, po raz pierwszy od czerwca 2014 r., przy jed-

r/r w listopadzie. W całym IV kw. 2014 r. przeciętna

noczesnym braku zmian poziomu produkcji. Nowe

miesięczna dynamika produkcji przemysłowej wyniosła

zamówienia eksportowe spadały szesnasty miesiąc

2,1% r/r wobec 1,4% r/r w III kw. Grudniowy wzrost

z rzędu. W grudniu odnotowano również najwyższe od

dynamiki produkcji ogółem wynikał głównie z wyższej

ponad 16 lat tempo wzrostu cen nakładów wytwór-

dynamiki

przetwórczym,

czych – jako wynik gwałtownej deprecjacji rubla w tym

w mniejszym zaś stopniu z przyspieszenia wzrostu

miesiącu i wzrostu cen importu komponentów wyko-

produkcji w sektorze wydobywczym oraz użyteczności

rzystywanych w produkcji.

produkcji

w

sektorze

publicznej. Niespodziewane przyspieszenie dynamiki
produkcji przemysłowej prawdopodobnie jednak było

Wyraźne pogorszenie nastrojów odnotowano także

zjawiskiem przejściowym. W grudniu gwałtownie

w rosyjskim sektorze usług. W listopadzie ub. r. in-

wzrosła bowiem produkcja dóbr konsumpcyjnych trwa-

deks PMI Services (HSBC Markit) spadł do poziomu

łego użytku, takich jak telewizory czy AGD, na co

44,5 punktu, najniższego od 5,5 roku, po czym w grud-

wpływ mogły mieć zwiększone zakupy przez Rosjan

niu lekko wzrósł, kształtując się jednak na bardzo ni-

tych dóbr (patrz: dalsza część rozdziału) w obawie

skim poziomie 45,8 punktu. Oczekiwania przedsiębior-

przed wzrostem ich cen w następstwie gwałtownej

ców w sektorze usług były w grudniu najbardziej pesy-

deprecjacji rubla w ostatnim okresie.

mistyczne w historii prowadzenia ankiety. Drugi kolejny miesiąc więcej firm oczekiwało pogorszenia ko-

Wykres 85. Dynamika inwestycji w środki trwałe
i produkcji przemysłowej w Rosji

niunktury w kolejnych 12 miesiącach niż jej poprawy.
Poprzednio taki pesymizm przedsiębiorstw w sektorze
usług odnotowano w ostatnich dwóch miesiącach
2008 r.
Podobnie jak w przypadku produkcji przemysłowej,
również dynamika sprzedaży detalicznej (przejściowo) wzrosła w grudniu ub. r. Po pięciomiesięcznym
okresie utrzymywania się na poziomie 1-2% r/r, dynamika sprzedaży detalicznej przyspieszyła w grudniu ub.
r. do 5,3% r/r (Wykres 86). Wyraźny wzrost dynamiki
należy jednak wiązać z przyspieszeniem przez wiele
gospodarstw domowych zakupów dóbr trwałego użytku, w tym zwłaszcza AGD oraz samochodów, w związku z obawami o silny wzrost ich cen wskutek gwałtownej deprecjacji rosyjskiej waluty. Wzrost sprzedaży
detalicznej miał zatem charakter przejściowy i w kolej-

Źródło: Reuters Ecowin

nych miesiącach należy się spodziewać już wyraźnie
niższej dynamiki wzrostu tej kategorii. W kierunku
osłabienia spożycia prywatnego oddziałuje wysoka
i rosnąca inflacja, która doprowadziła w listopadzie
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i grudniu ub. r. do spadku w ujęciu r/r realnych wynagrodzeń (Wykres 86), a także obniżająca się dynamika

Wykres 87. Stopa bezrobocia i dynamika zatrudnienia
w Rosji

kredytów dla gospodarstw domowych. Banki w ostatnim okresie wyraźnie zaostrzyły kryteria ich przyznawania w związku ze wzrostem niepewności, a także
wyraźnym zwiększeniem się w 2014 r. odsetka kredytów zagrożonych w segmencie kredytów dla gospodarstw domowych.
Wykres 86. Dynamika sprzedaży detalicznej i miesięcznych realnych wynagrodzeń w Rosji

Źródło: Reuters Ecowin

Inflacja
W ostatnim okresie nastąpił silny wzrost inflacji w
związku z gwałtownym osłabieniem rubla rosyjskiego. Inflacja wzrosła z 7,5% r/r w lipcu ub. r. do
11,4% r/r w grudniu. Wyższe odczyty inflacji w ostatnich miesiącach wynikały zarówno ze wzrostu inflacji
Źródło: Reuters Ecowin

bazowej, jak i wyższych cen żywności (por. Wykres 6).
W przypadku obu kategorii, istotny wpływ miało silne
osłabienie rubla rosyjskiego, a w przypadku żywności

Rynek pracy

również wprowadzony w sierpniu ub. r. zakaz importu
żywności z krajów UE oraz ze Stanów Zjednoczonych.

Pomimo wzrostu w IV kw. ub. r. stopa bezrobocia
utrzymuje się na niskim poziomie. W grudniu ub. r.
wyniosła ona 5,3% wobec 4,8% w sierpniu (Wykres 87).
Ponadto w ostatnich miesiącach roczna dynamika
zatrudnienia obniżyła się do zera (Wykres 87). Należy
zauważyć, że wciąż niski poziom stopy bezrobocia w
sytuacji stagnacji/recesji gospodarczej może świadczyć
o niedoborach siły roboczej i, ogólnie, problemach
demograficznych kraju, które będą oddziaływały negatywnie na tempo wzrostu gospodarczego w długim
okresie.
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Wykres 88. Inflacja CPI w Rosji

Prognozy
Prognozy wzrostu gospodarczego w Rosji w 2015
uległy w ostatnim okresie znacznemu obniżeniu.
Jednocześnie są one obarczone większą niż zwykle
niepewnością. W styczniu br. analitycy rynkowi oczekiwali (prognozy z ankiety Bloomberga), że PKB Rosji
skurczy się w bieżącym roku o 4,0%, podczas gdy jeszcze we wrześniu ub. r. oczekiwano wzrostu na poziomie 1,3%.
Pomimo oczekiwanego ujemnego tempa wzrostu
gospodarczego, inflacja prawdopodobnie będzie się
utrzymywać na podwyższonym poziomie w bieżącym roku, wskutek istotnej deprecjacji rosyjskiej
waluty. W styczniu br. analitycy rynkowi oczekiwali

Źródło: Reuters EcoWin

inflacji w 2015 r. na poziomie 12,7%, wobec wrześniowych oczekiwań w wysokości 5,9%.
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Tabela 10 Prognozy makroekonomiczne dla Rosji

2014

2015

2016

MFW (sty-15)

0,6*

-3,0

BŚ (sty-15)

0,6*

Bloomberg (sty-15)

0,6*

2014Q4

2015Q1

2015Q2

2015Q3

2015Q4

realny PKB, % r/r
-1,0
0,0

-

-

-

-5,4

-2,9

0,1

-

-

-

-

-

-4,0

0,5

-0,3

-4,0

-5,0

-4,3

-3,1

CPI, % r/r
BŚ (sty-15)

7,8*

-

-

-

-

-

-

-

Bloomberg (sty-15)

7,8*

12,7

7,2

9,6*

14,9

14,2

13,1

10,3

* dane rzeczywiste(wstępne)
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Indie
W pierwszych trzech kwartałach 2014 r. przyspieszenie dynamiki PKB, po trwającym dwa lata spowolnieniu.
Inwestycje głównym hamulcem ożywienia koniunktury.
W IV kw. dalsza poprawa aktywności gospodarczej
za sprawą rosnącej produkcji przemysłowej i poprawiających się nastrojów przedsiębiorstw.
Obniżająca się inflacja z uwagi na wolniejszy
wzrost cen żywności i spadające ceny ropy naftowej na świecie.

nich miesiącach ub.r. na względnie wysokich poziomach
i dodatkowo w grudniu osiągnął najwyższy poziom od
dwóch lat. W 2014 r. inflacja w dalszym ciągu obniżała się,
co było konsekwencją malejącej dynamiki cen żywności
oraz spadających

cen

ropy

naftowej

na

świecie.

W 2015 r. oczekuje się kontynuacji ożywienia w gospodarce Indii, dzięki rosnącej konsumpcji prywatnej oraz
stopniowo odbudowującym się inwestycjom.

Wzrost gospodarczy
W III kw. ub.r. tempo wzrostu gospodarczego zwiększyło się w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Obniżka stóp procentowych w styczniu br. w reakcji na znaczne wyhamowywanie dynamiki cen.
Oczekiwane dalsze przyspieszenie tempa wzrostu
gospodarczego Indii w 2015 r.

Realny PKB wzrósł w tym czasie o 6,0% r/r wobec 5,8% r/r
w II kw. ub.r. Do przyspieszenia dynamiki PKB przyczyniły się spożycie gospodarstw domowych oraz wydatki sektora samorządowego i rządowego (Wykres 89). Pozytywny wpływ na dynamikę konsumpcji prywatnej ma obniżająca się w kraju inflacja, która pozostaje pod wpływem

Bieżące i oczekiwane tendencje w gospodarce
W pierwszych trzech kwartałach 2014 r. gospodarka
Indii przyspieszyła, co może być zapowiedzią końca
trwającego od dwóch lat spowolnienia. Do ożywienia
koniunktury przyczyniło się w dużej mierze spożycie
gospodarstw domowych, wspierane przez obniżającą się
inflację. Ponadto zwiększyły się wydatki sektora samorządowego i rządowego, co miało związek z organizacją
niedawnych wyborów parlamentarnych. Eksport natomiast od II połowy ub.r. zaczął obniżać się, do czego przyczyniły się, obok wciąż słabego popytu głównych partnerów handlowych, spadające ceny na świecie. Inwestycje
pozostają główną barierą dla szybszego wzrostu gospodarczego. Można jednak oczekiwać, że planowane i wdrażane reformy nowego rządu (deregulacja strategicznych
sektorów gospodarki, otwarcie się na kapitał zagraniczny,
itd.) wpłyną na wzrost skłonności sektora prywatnego do
inwestowania. Dostępne dane wskazują na kontynuację
ożywienia w indyjskiej gospodarce w IV kw. ub.r. W listopadzie produkcja przemysłowa zwiększyła się i pozostaje

spadających cen ropy naftowej na świecie (obok złota jest
to drugi najważniejszy towar importowy). Z kolei wyższe
wydatki budżetowe (drugi kolejny kwartał) mają związek
przede wszystkim z organizacją niedawnych wyborów
parlamentarnych.
Czynnikiem, który w istotnym stopniu przyczynił się
do spowolnienia tempa wzrostu gospodarki Indii
w latach 2012-2013, a obecnie hamuje skalę jej ożywienia, są nakłady na środki brutto, zwłaszcza inwestycje
przedsiębiorstw państwowych48. Jest to efekt m.in.
zaniechania niezbędnych projektów infrastrukturalnych
przez poprzedni rząd oraz wszechobecnej korupcji i biurokracji, które krępują prywatną działalność gospodarczą.
Wskutek powyższego od 2008 r. w Indiach obserwuje się
wyraźne spowolnienie tempa wzrostu inwestycji ogółem,
które doprowadziło do spadku ich dynamiki praktycznie
do zera w latach 2012-2013. W rezultacie stopa inwestycji
w gospodarce Indii, po osiągnięciu maksimum w 2008 r.
(33%), systematycznie obniżała się i według dostępnych
danych w III kw. ub.r. wyniosła 28%.

w tendencji wzrostowej. Jednocześnie wskaźnik PMI
w przetwórstwie przemysłowym utrzymywał się w ostat-
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48

Inwestycje publiczne stanowią ponad 20% inwestycji ogółem.
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Wykres 89. Dynamika realnego PKB: dekompozycja
strony popytowej (w pkt. proc.)

Produkcja przemysłowa i nastroje przedsiębiorców
Produkcja przemysłowa w Indiach pozostaje w trendzie wzrostowym. W listopadzie 2014 r. zwiększyła się
o 3,8% r/r, a od początku ub.r. jej skumulowany wzrost
wyniósł 2,2% r/r wobec 0,1% r/r w tym samym okresie
2013 r. Wyjątek stanowił październik, kiedy to produkcja
przemysłowa nieoczekiwanie spadła, jednak wynikało to
z oddziaływania czynników jednorazowych52. Na wzrost
produkcji w 2014 r. złożyła się lepsza koniunktura we
wszystkich trzech głównych sekcjach, tj. w górnictwie,
przetwórstwie i wytwarzaniu energii.
Wykres 90. Dynamika produkcji przemysłowej w Indiach
i jej głównych składowych

Źródło: India’s Central Statistics Office

Eksport, który jeszcze w pierwszej połowie ub.r. pozytywnie wpływał na gospodarkę Indii, obniżył się w III
kw. Z jednej strony było to wynikiem odziaływania czynników zewnętrznych, w tym wciąż słabego popytu ze
strony najważniejszych partnerów handlowych (Chin
i krajów Unii Europejskiej49) oraz spadających cen w handlu światowym. Z drugiej strony do niższego eksportu
przyczyniły się trudności niektórych branż indyjskiego
przemysłu związane z zaostrzeniem krajowych regulacji,
które ograniczyły opłacalność produkcji eksportowej50.
Z kolei import, po spadku w dwóch pierwszych kwartałach ub.r., wzrósł w III kw. z uwagi głównie na zwiększone
zakupy (oprócz ropy naftowej i złota) wyrobów chemicznych, sprzętu elektronicznego oraz stali i żelaza51.
W rezultacie obserwowany deficyt w handlu zagranicznym Indii pogłębił się, co działało negatywnie na dynamikę PKB Indii w III kw.

Źródło: India’s Central Statistics Office
W 2014 r. nadal zwiększała się produkcja dóbr podstawowych53, pośrednich i inwestycyjnych. Na uwagę
zasługuje solidny wzrost produkcji dóbr inwestycyjnych
(w listopadzie ub.r. zwiększyła się o 6,5% r/r), który jeśli
utrzyma się w kolejnych miesiącach, może stanowić zapowiedź ożywienia aktywności inwestycyjnej w całej
indyjskiej gospodarce. Natomiast w dalszym ciągu obniżała się produkcja dóbr konsumpcyjnych, co było spowodo-

Od kwietnia 2014 r. chińskie przedsiębiorstwa mogą zaopatrywać się w tanią bawełną u producentów krajowych. Jest to efekt
polityki władz Państwa Środka, które od kilku lat wspierają rodzimych hodowców bawełny.
50
Mowa tu m.in. o podniesieniu podatku od eksportu oraz opłat
za przewóz koleją rud żelaza.
51
Wzrost importu wynikał m.in. z niedawnych zmian stawek ceł
i opłat handlowych oraz niedostatecznej podaży tych towarów
na rynku krajowym, co skłoniło część firm indyjskich do zastępowania rodzimych produktów ich zagranicznymi substytutami.
49
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wane zmniejszaniem się produkcji dóbr trwałego użytku
(od czerwca 2014 r. kategoria ta notuje dwucyfrowe spad-

52 Mniejsza liczba dni roboczych w związku ze świętami oraz
zamknięcie dużej fabryki produkującej dobra konsumpcyjne
trwałego użytku.
53 Do tej kategorii zalicza się m.in. paliwa, metale (np. żelazo,
stal) oraz produkty chemiczne (np. soda, kwasy).
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ki w ujęciu rocznym). Z kolei produkcja dóbr konsump-

od 2013 r. stanowi podstawowy miernik inflacji w Indiach

cyjnych nietrwałego użytku pozostaje w trendzie wzro-

(do tej pory funkcję tę pełnił indeks WPI), po osiągnięciu

stowym (Wykres 90).

poziomu 8,8% r/r w styczniu ub.r. spadł do 5,0% r/r
w grudniu. Obniżająca się inflacja (CPI i WPI) jest efek-

Rosnąca produkcja przemysłowa pozytywnie oddzia-

tem przede wszystkim coraz wolniejszego wzrostu cen

łuje na nastroje w sektorze przetwórstwa przemysło-

żywności (spadające ceny warzyw i malejąca dynamika

wego. W całym 2014 r. wskaźnik PMI dla tego sektora

cen zbóż) oraz spadających cen ropy naftowej na świecie.

znajdował się powyżej granicy 50 pkt, a w grudniu osią-

Inflacja bazowa54 również wyraźnie obniżyła się w 2014 r.

gnął najwyższą wartość w ostatnich dwóch latach (54,5

Po początkowym wzroście w I połowie ub.r. i osiągnięciu

pkt). Gorsze nastroje natomiast panują w usługach,

maksimum w czerwca (4,1% r/r), w kolejnych miesiącach

o czym świadczą niejednoznaczne zmiany wskaźnika PMI

zaczęła maleć i ostatecznie w grudniu spadła do poziomu

dla tego sektora. Po przebiciu granicy 50 pkt w maju ub.r.

1,5% r/r. W reakcji na niższe odczyty inflacji, w styczniu

oraz zanotowaniu maksimum w czerwcu (54,4 pkt), in-

2015 r. bank centralny Indii (Reserve Bank of India) obni-

deks zaufania dla tego sektora zaczął się obniżać. W kolej-

żył główną stopę procentową o 25 pkt. bazowych do

nych miesiącach obserwowano naprzemienne wzrosty

7,75%.

i spadki i ostatecznie w grudniu wskaźnik osiągnął poziom
51,1 pkt. (Wykres 91).

Wykres 92. Dynamika inflacji WPI, cen żywności i inflacji
bazowej w Indiach

Wykres 91. Wskaźniki PMI dla sektora przetwórstwa
przemysłowego i usług w Indiach

Źródło: Markit Economics

Inflacja
Obserwowany w 2014 r. spadek inflacji nie jest zjawiskiem nowym, gdyż ta tendencja trwa od kilka lat,
natomiast może zaskakiwać tempo tego procesu
(Wykres 92). Jeszcze w 2010 r. ceny producenta (indeks
WPI) rosły przeciętnie o 10% r/r, podczas gdy na początku
ub.r. ich dynamika zwolniła do 5% r/r, a w listopadzie
i grudniu zbliżyła się do zera. Również ceny konsumenta
podlegały dużym zmianom w ub.r. Wskaźnik CPI, który
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Źródło: India’s Central Statistics Office

Prognozy
Prognozy ośrodków krajowych i zagranicznych wskazują, że w 2015 r. gospodarka Indii będzie kontynuoW Indiach pod pojęciem inflacji bazowej rozumie się inflację
WPI, po wyłączeniu cen dóbr z dwóch pierwszych grup (tzn.
produkty podstawowe i paliwa) oraz cen żywności przetworzonej z grupy trzeciej. Innymi słowy, inflacja bazowa informuje
o zmianie cen produktów przetworzonych innych niż żywność
i paliwa (non-food manufactured products inflation).

54

Indie

wać ożywienie rozpoczęte w ubiegłym roku. Przewiduje się, że do przyspieszenia tempa wzrostu przyczyni się
z jednej strony rosnąca konsumpcja prywatna wspierana
przez obniżającą się inflację. Z drugiej strony działania
rządu ukierunkowane na modernizację infrastruktury,
rozwój sieci energetycznej oraz zwiększenie dostępu
inwestorów zagranicznych do niektórych sektorów indyjskiej gospodarki, przełożą się na poprawę klimatu biznesowego w kraju. Ponadto oczekuje się, że powyższe reformy strukturalne wpłyną na wzrost aktywności inwestycyjnej w sektorze prywatnym.
Inflacja powinna dalej obniżać się w 2015 r., pomimo
spodziewanego szybszego wzrostu gospodarczego.
Zakłada się, że oczekiwany wzrost konsumpcji prywatnej
oraz stopniowe ożywienie aktywności inwestycyjnej
w kraju nie będą jeszcze działać proinflacyjnie w br.
Czynnikiem przemawiającym za tym będzie nowa polityka pieniężna banku centralnego Indii oparta na strategii
bezpośredniego celu inflacyjnego. Władze monetarne
zobowiązały się bowiem do sprowadzenia średniorocznej
inflacji CPI do poziomu 6% do marca 2016 r.

77

Indie

Tabela 11. Prognozy makroekonomiczne dla Indii

2013

Bloomberg (sty-15)
IMF (sty-15)
OECD (lis-14)
BŚ* (sty-15)
SPF** (gru-14)
Bloomberg (sty-15)
OECD (lis-14)
SPF** (gru-14)

2014

Realny PKB (%, r/r)
5,0
5,5
5,0
5,8
5,0
5,4
5,0
5,6
5,0
5,4
Inflacja CPI (%, r/r)
9,5
6,5
9,5
6,4
9,5
6,7

2015

2015Q1

2015Q2

2015Q3

6,3
6,3
6,4
6,4
6,4

5,8
6,0

6,1
6,2

6,4
6,5

5,8
5,9
5,8

5,7
5,7

5,6
5,3

5,2
6,0

Uwaga: podane wyżej lata odnoszą się do lat finansowych, tj. od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku
kalendarzowego
* Prognoza dotyczy tempa wzrostu realnego PKB w cenach czynników wytwórczych
** Survey of Professional Forecasters – ankieta banku centralnego Indii
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Europa Środkowo-Wschodnia
Utrzymujące się ożywienie gospodarcze za spra-

dlowych: strefy euro, krajów spoza UE (zwłaszcza do

wą wzrostu popytu krajowego.

Rosji i na Ukrainę), a także handlu wewnątrz regionu
EŚW (efekt powiązań w ramach międzynarodowych
koniunktury

sieci produkcji). Słabnący popyt zagraniczny wpłynął

w przemyśle wskutek słabnącego popytu zagra-

także na stopniowe pogarszanie się wskaźników ko-

nicznego.

niunktury w proeksportowo nastawionym sektorze

Pogarszające

się

wskaźniki

przemysłowym.
Poprawa sytuacji na rynkach pracy.
Konsensualne prognozy wzrostu dla regionu wskaPoprawiające się wskaźniki koniunktury kon-

zują na utrzymanie się obserwowanego w 2014 r.

sumenckiej.

tempa wzrostu PKB w kolejnych dwóch latach.
Wzrost gospodarczy nadal opierać się ma na popycie

Ujemna dynamika HICP w wyniku spadku cen

krajowym, natomiast rola popytu zagranicznego będzie

energii.

ograniczona. Największym zagrożeniem dla wzrostu
gospodarczego w regionie wydaje się być osłabienie

Oczekiwana stabilizacja tempa wzrostu PKB

popytu zewnętrznego zarówno ze strony strefy euro,

w latach 2015-2016.

jak i krajów Europy Wschodniej, z uwagi na możliwość
pogłębienia się kryzysu w Rosji.

Wyraźna korekta w dół prognoz inflacji na lata
2015-2016 wynikająca z silnego spadku cen su-

Inflacja w krajach EŚW w 2014 r. stale się obniżała,

rowców energetycznych i żywności w II połowie

by w grudniu po raz pierwszy w historii publikacji

2014 r.

wskaźnika HICP spaść poniżej zera. Spadek inflacji
był wynikiem przede wszystkim obniżających się cen
energii (efekt spadków cen ropy naftowej na rynkach

Bieżące i oczekiwane tendecje w gospodarce

światowych) oraz żywności (duża podaż żywności w UE
i embargo na jej sprzedaż do Rosji). Spadek inflacji

W II połowie 2014 r. trwało ożywienie w gospodar-

bieżącej spowodował wyraźną korektę w dół jej pro-

kach

gnoz na lata 2015-2016.

większości

krajów

Europy

Środkowo-

Wschodniej (EŚW). Wzrost gospodarczy w regionie
wynikał przede wszystkim z rosnącego popytu krajo-

Wzrost gospodarczy

wego. Zwiększała się konsumpcja, wspierana przez
poprawę sytuacji na rynkach pracy, a także obniżającą

W III kw. 2014 r. trwało ożywienie w gospodarkach

się inflację, która powodowała wzrost realnych docho-

większości krajów EŚW. Roczna dynamika PKB

dów do dyspozycji gospodarstw domowych. Rosły rów-

w III kw. 2014 r. wyniosła 2,8% i nie zmieniła się

nież inwestycje, przede wszystkim inwestycje publicz-

w porównaniu z poprzednim kwartałem. Polska, Wę-

ne, współfinansowane ze środków UE. Wzrost popytu

gry, Rumunia i Słowenia, w których to krajach PKB rósł

krajowego wspierany był przez akomodacyjną politykę

w tempie co najmniej 3% r/r należały do najszybciej

pieniężną, a także złagodzenie konsolidacji fiskalnej.

rozwijających się gospodarek UE. Jedynie gospodarka
Chorwacji znajdowała się wciąż w recesji, jednak jej

Wzrostu PKB nie wspierał natomiast popyt zagranicz-

skala wyraźnie się zmniejszyła wobec poprzednich

ny. Dynamika eksportu obniżała się. Dotyczyło to eks-

kwartałów.

portu do wszystkich głównych grup partnerów han-
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Utrzymująca się na stosunkowo wysokim poziomie

W szybkim tempie wzrastały nakłady inwestycyjne

dynamika realnego PKB to wynik zwiększającego

(7,5% r/r w III kw. 2014 r.). W przypadku inwestycji,

się popytu krajowego zarówno konsumpcji, jak

sytuacja w krajach regionu była jednak bardzo zróżni-

i inwestycji. W III kw. 2014 r. popyt krajowy, jako

cowana. Ich dynamiczny wzrost miał miejsce w Polsce,

jedyny składnik rachunków narodowych, miał nadal

na Słowacji i Węgrzech (efekt m.in. programu Funding

dodatni wkład do wzrostu PKB. Słabnąca koniunktura

for Growth Scheme, mającego na celu wspieranie dzia-

w otoczeniu zewnętrznym regionu (spowolnienie

łalności małych i średnich przedsiębiorstw). Z kolei

wzrostu w strefie euro, kryzys w Rosji i na Ukrainie)

w krajach bałtyckich i Czechach dynamika inwestycji

wpłynęły na spadek wkładu eksportu netto do wzrostu.

osłabła. W skali całego regionu, poprawa aktywności
inwestycyjnej wiązała się w dużym stopniu ze wzro-

Konsumpcja prywatna zwiększała się najszybciej od

stem inwestycji publicznych, przede wszystkim infra-

I połowy 2011 r. (2,7% r/r w III kw. 2014 r.). Jej wzrost

strukturalnych, współfinansowanych ze środków UE.

był wynikiem poprawy sytuacji na rynkach pracy
(spadek stopy bezrobocia, wzrost zatrudnienia, wzrost

Wzrost popytu krajowego w krajach EŚW wspierany

dynamiki wynagrodzeń), a także utrzymującej się na

był przez akomodacyjną politykę pieniężną i neu-

historycznie niskim poziomie inflacji. Czynniki te

tralną politykę fiskalną. Banki centralne Polski, Ru-

spowodowały wzrost realnych dochodów do dyspozycji

munii i Węgier zdecydowały się w II połowie 2014 r. na

gospodarstw domowych i poprawę ich nastrojów.

dalsze obniżki stóp procentowych, a Narodowy Bank

Wzrost spożycia widoczny był zwłaszcza na Węgrzech

Czech utrzymał w mocy swoją decyzję o prowadzeniu

(efekt wzrostu zatrudnienia w wyniku programu prac

interwencji walutowych zapobiegających umocnieniu

publicznych), Rumunii i krajach bałtyckich (najwyższa

się korony. W większości krajów regionu w 2014 r. nie

w regionie dynamika wynagrodzeń).

podejmowano nowych działań związanych z konsolidacją fiskalną. Wynik sektora finansów publicznych

Wykres 93. Tempo wzrostu PKB w krajach EŚW i UE15, w %, r/r, sa

(general government) utrzymał się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w 2013 r.
Wykres 94. PKB i jego składowe, w pkt. proc., r/r.

Źródło: Eurostat
Źródło: Eurostat
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Wzrost popytu krajowego był spowalniany przez

krajów wynikał w dużym stopniu ze spowolnienia

proces oddłużania sektora prywatnego. W II połowie

produkcji w sektorze motoryzacyjnym.

2014 r. można już było zaobserwować łagodzenie warunków przyznawania kredytów, zwłaszcza dla gospodarstw domowych, co stwarza możliwość ponownego

Wykres 95. Produkcja przemysłowa w strefie euro
i krajach EŚW, w %, r/r, średnia krocząca dla trzech
kwartałów

wzrostu akcji kredytowej w regionie w najbliższych
latach.
Od początku 2014 r. w krajach EŚW wkład eksportu
netto do wzrostu gospodarczego zmniejszał się, co
wiązało się z osłabieniem popytu zewnętrznego zarówno ze strony strefy euro, jak i gospodarek spoza UE.
O ile w I kw. 2014 r. wkład eksportu netto był jeszcze
dodatni, to w kolejnych dwóch spadł poniżej zera.
Obniżenie wkładu wymiany handlowej z zagranicą do
dynamiki PKB miało miejsce w niemal całym regionie
EŚW (poza Estonią i Słowenią). Najsilniej w kierunku
spadku PKB działał on w Polsce i na Węgrzech.
Ujemny wkład eksportu netto to wynik przede
wszystkim obniżającej się dynamiki eksportu. Dotyczyło to eksportu do strefy euro, ale też na pozostałe

Źródło: Eurostat

rynki, m.in. zmniejszył się eksport do Rosji i na Ukrai-

Na obniżenie koniunktury w sektorze przemysłowym

nę. Powiązania krajów EŚW ze strefą euro w ramach

wpłynęła przede wszystkim coraz wolniej rosnąca pro-

międzynarodowych

wpłynęły

dukcja w ramach międzynarodowych sieci produkcyj-

również na spowolnienie wzrostu obrotów handlowych

nych. Wskazywało na to wyraźne spowolnienie dyna-

wewnątrz regionu. Jednocześnie, silny popyt krajowy

miki produkcji dóbr pośrednich i inwestycyjnych, pod-

spowodował, że spadek dynamiki importu był zdecy-

czas gdy produkcja dóbr konsumpcyjnych utrzymywała

dowanie niższy w tym okresie.

się na niemal niezmienionym poziomie.

Koniunktura w przemyśle

Wykres 96. PMI w przetwórstwie przemysłowym

sieci

produkcyjnych

Słabnący popyt zagraniczny wpłynął na wyhamowanie wzrostu aktywności w proeksportowo nastawionym przemyśle krajów EŚW w II połowie 2014 r.
W listopadzie 2014 r. roczna dynamika produkcji wyniosła 2,4%, wobec ponad 6% w II kw. ub.r.
Spadek dynamiki produkcji zaobserwowano w większości gospodarek regionu. Wzrosła ona jedynie
w Estonii, Chorwacji i Słowenii, co było jednak wynikiem niskiej bazy. Największe spowolnienie wzrostu
miało miejsce w krajach, w których produkcja rosła
najszybciej w I połowie ub.r., czyli w Rumunii, na Słowacji i Węgrzech. Spadek aktywności w przemyśle tych
Źródło: Eurostat
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przedsiębiorców

kwartałach zatrudnienie zwiększyło się w krajach EŚW

w przemyśle mogą wskazywać na utrzymanie się

w ujęciu rocznym o 0,9% (1,2% w III kw. 2014 r.). Spa-

niskiego tempa wzrostu produkcji przemysłowej

dek liczby pracujących miał miejsce już tylko na Ło-

w 2015 r. Wskaźniki nastrojów w przemyśle w II poło-

twie. Z kolei w Polsce, na Litwie i Węgrzech wzrost

wie ub.r. i w styczniu br. nie dawały jednoznacznego

zatrudnienia był najwyższy w regionie. Na Węgrzech

obrazu. Z jednej strony, PMI w przetwórstwie przemy-

wyniósł on w tym okresie 3,3% r/r, co jednak w dużym

słowym dla trzech największych gospodarek regionu

stopniu było efektem programu prac publicznych.

(Polska, Czechy, Węgry) utrzymywał się na poziomie

Wzrost zatrudnienia odnotowano w większości gałęzi

ponad 50 pkt., wskazując na wzrost aktywności

gospodarki. Największy wzrost liczby pracujących miał

w przemyśle. Z drugiej strony, zagregowany wskaźnik

miejsce w sektorze usług, zwłaszcza w handlu detalicz-

BCI Komisji w IV kw. ub.r. i styczniu br. zaczął się

nym, natomiast dynamika zatrudnienia spowolniła

obniżać. Osłabienie optymizmu przedsiębiorców było

w przemyśle. Potwierdza to fakt umacniania się popytu

zauważalne zwłaszcza w krajach bałtyckich i na Wę-

krajowego przy jednoczesnym ograniczaniu wzrostu

grzech. Na obniżenie nastrojów w gospodarkach regio-

popytu zagranicznego. W 2014 r. nadal zmniejszało się

nu wpłynęły: spadek napływu zamówień krajowych

zatrudnienie w rolnictwie, budownictwie oraz w sekto-

i zagranicznych oraz oczekiwane zmniejszenie produk-

rze finansowym.

Wskaźniki

opisujące

nastroje

cji i cen sprzedaży w najbliższych miesiącach. Wydaje
się, że główną przyczyną pogorszenia się oczekiwań
przedsiębiorców jest sytuacja w otoczeniu ze-

Wykres 97. Zharmonizowana
w krajach EŚW, w %

stopa

bezrobocia

wnętrznym regionu EŚW, czyli spowolnienie w gospodarce strefy euro i słabnący popyt ze strony Rosji
i Ukrainy.

Rynek pracy
Sytuacja na rynkach pracy w II połowie 2014 r. nadal się poprawiała. Stopa bezrobocia zmniejszyła się
we wszystkich krajach regionu, poza Słowenią, gdzie
od początku 2013 r. utrzymuje się ona na stabilnym,
historycznie wysokim poziomie ok. 10%. Największy
spadek zharmonizowanej stopy bezrobocia w 2014 r.
miał miejsce na Litwie (o 2,0 pp.), w Polsce (1,0 pp.)
i na Węgrzech (0,8 pp.). W przypadku Węgier, spadek
liczby bezrobotnych jest obserwowany stale od początku 2013 r. Stopa bezrobocia na Węgrzech w tym okresie zmniejszyła się o prawie 4 pp., do 7,3%, co oznacza

* listopad 2014, ** III kw. 2014
Źródło: Eurostat

najniższy poziom od 2007 r.
W grudniu 2014 r., podobnie jak w całym 2014 r., najniższą stopę bezrobocia można było zaobserwować
w Czechach (5,8%) i Rumunii (6,4%), a najwyższą
w Chorwacji (16,2%) oraz na Słowacji (13,8%).
Statystyki zatrudnienia z 2014 r. również wskazują
na ożywienie na rynkach pracy. W pierwszych trzech
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Koniunktura konsumencka
W II połowie 2014 r. wskaźniki nastrojów konsumentów poprawiały się. Wskaźniki optymizmu konsumentów Komisji Europejskiej w okresie czerwiec
2014 – styczeń 2015 wzrosły dla większości krajów
regionu. Ich krótkotrwały spadek miał miejsce w sierpniu i wrześniu ub.r. i wiązał się z eskalacją konfliktu

Europa Środkowo-Wschodnia

rosyjsko-ukraińskiego. W kolejnych miesiącach nastroje

sumpcyjnych była dodatnia (Czechy 0,1%, Łotwa 0,3% i

gospodarstw domowych w regionie poprawiały się i w

Rumunia 1,0%). W pozostałych gospodarkach ceny

styczniu br. osiągnęły najwyższy poziom od początku

obniżały się w ujęciu r/r.

2008 r.
W Bułgarii deflacja ma miejsce już od połowy
W największym stopniu nastroje gospodarstw domo-

2013 r. (grudzień ub.r. był siedemnastym z rzędu mie-

wych poprawiły się w Rumunii, Czechach i Słowenii.

siącem spadku cen w tym kraju). Na spadek cen

Jedynie w Bułgarii wskaźniki nastrojów powoli się

w Bułgarii, oprócz czynników podażowych, wpływ

obniżały w analizowanym okresie, na co wpłynęło

miała również słaba presja popytowa ze strony gospo-

zamieszanie na scenie politycznej oraz problemy sekto-

darstw domowych. Po okresie spadku konsumpcji

ra bankowego. W grudniu 2014 r. i styczniu 2015 r.

w 2013 r., w 2014 r. wzrosła ona tylko nieznacznie,

obniżyły się też nastroje konsumentów na Węgrzech,

hamowana przez niestabilną sytuację polityczną i pro-

na co największy wpływ miało pogorszenie się oceny

blemy sektora bankowego. W rezultacie, inflacja

perspektyw na rynku pracy.

w Bułgarii również była ujemna w 2014 r., co sprawia,
że gospodarka ta, jako pierwsza w regionie zaczęła

Poprawa nastrojów konsumentów w regionie wynikała

zmagać się z długotrwałą deflacją.

z polepszającej się sytuacji na rynkach pracy: wzrostu
zatrudnienia i spadku stopy bezrobocia, aczkolwiek w
krajach bałtyckich i na Węgrzech oceny perspektyw na

Wykres 98. Inflacja HICP i jej komponenty, w pkt.
proc., r/r

rynkach pracy zaczęły się pogarszać na przełomie 2014
i 2015 r. Wzrost optymizmu wynikał też ze spadającej
inflacji, która powodowała wzrost realnych dochodów
do dyspozycji gospodarstw domowych.
Poprawa nastrojów konsumentów przełożyła się na
stabilny wzrost sprzedaży detalicznej. W 2014 r.
dynamika sprzedaży detalicznej w regionie utrzymywała się na stabilnym poziomie ok. 3% r/r i była najwyższa
od 2008 r. We wszystkich krajach regionu miał miejsce
wzrost obrotów w handlu detalicznym. Najszybciej
zwiększały się one w krajach bałtyckich, a także w
Rumunii i na Węgrzech.
Stabilny wzrost wolumenu sprzedaży można było zaobserwować we wszystkich głównych kategoriach dóbr,

Źródło: Eurostat

tzn.: żywności, artykułów nieżywnościowych oraz paliw.

Inflacja
W 2014 r. obserwowano wyraźny spadek inflacji
w regionie. W grudniu 2014 r. wyniosła ona w skali
całego regionu -0,3% r/r, co oznaczało pierwszy
w historii spadek cen w krajach EŚW. Jedynie
w trzech spośród jedenastu krajów dynamika cen kon-
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Za spadek inflacji w 2014 r. odpowiedzialne były
przede wszystkim obniżające się ceny surowców
energetycznych (głównie ropy naftowej) i rolnych.
W II połowie 2014 r. głównym czynnikiem obniżającym
inflację w regionie były ceny energii. Wynikało to
przede wszystkim ze spadku cen ropy naftowej na
świecie, zwłaszcza w IV kw. 2014 r. Spadały także ceny
żywności nieprzetworzonej. Było to wynikiem jej nadmiernej podaży na rynkach UE, w efekcie zmniejszo-
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nego eksportu na rynek rosyjski (konsekwencje embar-

siącach osłabienie popytu zewnętrznego zarówno ze

ga z sierpnia ub.r.) oraz wyjątkowo dobrych zbiorów.

strony strefy euro, jak i nasilającego się kryzysu w Rosji, spowodowało korektę w dół prognoz wzrostu dla

Inflacja bazowa (HICP z wyłączeniem cen energii

większości krajów EŚW.

i żywności) była w 2014 r. stabilna. Kształtowała się
ona w granicach 0,5%-0,7%, czyli w okolicach swojego

Wzrost gospodarczy w krajach EŚW będzie opierał

historycznego minimum. Niski poziom inflacji bazowej

się, podobnie jak w 2014 r., na popycie krajowym.

wynikał w części z przenoszenia spadku cen energii

Rosnąć powinna konsumpcja prywatna, wspierana

i żywności na pozostałe kategorie towarów i usług,

przez stałą poprawę sytuacji na runku pracy oraz inwe-

a z drugiej strony odzwierciedlał wciąż relatywnie niską

stycje, zwłaszcza inwestycje publiczne. Słaby popyt

presję popytową ze strony gospodarstw domowych.

zagraniczny spowoduje, że wzrost eksportu będzie
niższy niż importu i tym samym eksport netto będzie

Wykres 99. Inflacja HICP i oczekiwania inflacyjne,
w %, r/r

miał wciąż ujemny wkład do dynamiki PKB.
Do czynników mogących wpłynąć na przyspieszenie
wzrostu PKB w krajach EŚW należy zaliczyć:
efekty łagodzonej polityki pieniężnej przez EBC
i jej ewentualny wpływ na przyspieszenie wzrostu
gospodarczego w strefie euro,
korzystny wpływ niższych cen surowców, przede
wszystkim surowców energetycznych na konsumpcję i koszty produkcji.
Głównymi zagrożeniami dla kontynuacji ożywienia
pozostają:
możliwość

dalszego

spowolnienia

wzrostu

w strefie euro,
Źródło: Eurostat, Komisja Europejska

konflikt rosyjsko-ukraiński i jego efekty (m.in.
kolejne sankcje gospodarcze), istotne zwłaszcza
dla gospodarek najsilniej powiązanych z rynkami

Spadek inflacji doprowadził również do wyraźnego

Europy Wschodniej,

obniżenia się oczekiwań inflacyjnych konsumen-

utrwalenie się deflacji, co spowodowałoby osła-

tów. W styczniu br. spadły one do najniższego poziomu

bienie popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego.

w historii.

Spadek inflacji do historycznie niskich poziomów
spowodował obniżkę prognoz dynamiki cen dla

Prognozy

krajów regionu EŚW na lata 2015-2016. Prognozy
zakładają, że inflacja będzie utrzymywała się na bardzo

Konsensus prognoz wzrostu PKB instytucji finanso-

niskim poziomie w 2015 r., a jej niewielkiego przyspie-

wych dla regionu EŚW ze stycznia 2015 r. wskazuje

szenia można oczekiwać dopiero w 2016 r.

na utrzymanie się obserwowanego w 2014 r. tempa
wzrostu gospodarczego w latach 2015-2016. Najszyb-

Niska inflacja w 2015 r. będzie efektem utrzymują-

szy wzrost PKB ma wystąpić w Polsce, Rumunii i na

cych się niskich cen surowców energetycznych

Litwie (powyżej 3% w latach 2015-2016), najwolniejszy

i żywności, które stopniowo powinny przenosić się na

w Chorwacji i Bułgarii. Obserwowane w ostatnich mie-

inne kategorie cen towarów i usług konsumpcyjnych.
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W świetle prognoz cen surowców na rynkach światowych, czynniki te mogą mieć jednak mniejszy wpływ
na dynamikę cen niż miało to miejsce w 2014 r.
Wydaje się, że głównym czynnikiem wpływającym
na powolny wzrost inflacji będzie wzrost inflacji
bazowej, aczkolwiek uwidoczni się on dopiero
w 2016 r. Wzrost inflacji bazowej wynikać ma z umacniającego się popytu konsumpcyjnego i rosnącej presji
płacowej.
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Tabela 12 Prognozy dla gospodarek Europy Środkowo – Wschodniej
PKB
Bułgaria
Chorwacja
Czechy
Estonia
Litwa
Łotwa
Polska
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Węgry
EŚW

2013
0,9
-1,0
-1,0
0,8
3,3
4,1
1,6
3,3
0,9
-1,0
1,1
1,2

2014
1,5
-0,7
2,4
1,2
2,8
2,5
3,3
2,6
2,4
2,3
3,3
2,7

CPI
2015
1,0
0,1
2,4
2,4
3,0
2,6
3,3
3,0
2,8
1,7
2,5
2,7

Źródło: Bloomberg, mediana prognoz, styczeń 2015 r.
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2016
2,0
1,0
2,9
3,0
3,6
3,4
3,6
3,2
3,1
2,2
2,5
3,1

2013
0,9
2,2
1,4
3,2
1,2
0,0
0,9
4,0
1,4
1,8
1,7
1,6

2014
-0,9
0,0
0,4
0,5
0,3
0,7
0,0
1,2
0,0
0,3
0,0
0,2

2015
0,5
0,2
1,5
1,6
1,4
2,0
0,1
2,1
1,1
0,2
1,9
0,9

2016
1,1
1,4
2,0
2,0
2,0
2,0
1,8
2,6
2,0
1,4
2,8
2,0

Rynki surowcowe

Rynki surowcowe
Silne pogłębienie się spadkowej tendencji cen na
światowych rynkach surowców w IV kw. 2014 r.

Wykres 100. Wskaźniki Standard & Poor’s GSCI cen
głównych grup surowców (rok 2011 = 100)

i na początku 2015 r.
Najgłębsze spadki cen na rynku ropy w wyniku
zwiększającej się produkcji i jednocześnie słabnącej bieżącej i oczekiwanej konsumpcji.
W listopadzie 2014 r. OPEC utrzymał bez zmian
cel produkcji, przesuwając konieczność dostosowania podaży na producentów ropy ze złóż
niekonwencjonalnych.
W trakcie 2015 r. oczekiwane spowolnienie produkcji ropy w USA, które powinno przyczynić się

Źródło: Bloomberg

do odwrócenia spadkowej tendencji cen.

W IV kw. 2014 r. i na początku 2015 r. na światowych
rynkach

surowcowych

dominowała

tendencja

spadkowa. Najsilniejsze spadki cen obserwowane były
na rynkach paliw, gdzie obok obaw związanych ze
słabnącymi perspektywami dla gospodarki światowej,
do pogłębienia ich skali przyczyniał się wzrost produkcji. Pogarszające się oczekiwania dotyczące wzrostu w
krajach rozwijających się, w tym przede wszystkim w
Chinach, znalazły także odzwierciedlenie w zniżkach
cen metali przemysłowych. Ceny miedzi na początku
2015 r. obniżyły się poniżej poziomu 6 tys. USD/t (po

Ropa naftowa
Trwająca od lipca 2014 r. spadkowa tendencja cen
ropy naftowej pogłębiła się w IV kw. W końcu 2014 r.
ceny ropy Brent obniżyły się poniżej 60 USD/bbl. Silna
przecena na rynku ropy kontynuowana była jeszcze
w I poł. stycznia 2015 r., kiedy ceny ropy spadły do
zaledwie 46,6 USD/bbl (wobec 115,1 USD/bbl 19 czerwca 2014 r.). Jednocześnie był to najniższy poziom cen
ropy Brent od marca 2009 r.
Wykres 101. Ceny ropy Brent i WTI (USD/b)

raz pierwszy od lipca 2009 r.). Natomiast ceny produktów rolnych, po silnym spadku w III kw. 2014 r., pozostały względnie stabilne w końcu ub.r. Na początku
2015 r. również i na tych rynkach dominowały spadki
cen, głównie ze względu na poprawiające się perspektywy podażowe zbóż.
W wyniku opisanych powyżej tendencji średni poziom
zagregowanego wskaźnika cen surowców Standard &
Poor’s GSCI obniżył się w IV kw. 2014 r. o 17% kw/kw.
W wyniku kontynuacji tendencji spadkowej w styczniu
br. osiągnął on najniższy poziom od kwietnia 2009 r.
Źródło: Bloomberg
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Silny spadek cen ropy spowodowany był z jednej

Po

spadku

popytu

na

ropę

w

krajach

OECD

strony przez wzrost produkcji, z drugiej przez słab-

w 2014 r. (o 0,3 mln bbl/d), w br. przewidywany jest

nący popyt i pogarszające się oczekiwania dla wzro-

jego wzrost o 0,1 mln bbl/d w 2015 r. i stabilizacja

stu światowej gospodarki. W wyniku tych zmian

w 2016 r. Spadki konsumpcji będą w dalszym ciągu

nastąpił wzrost bieżących zapasów ropy i oczekiwań,

obserwowane w Japonii i Europie, chociaż prawdopo-

że tendencja ta może być kontynuowana również

dobnie ich skala będzie mniejsza w porównaniu

w kolejnych kwartałach. Znacząca zmiana sytuacji

z rokiem 2014. Natomiast w USA oczekiwany jest

fundamentalnej na rynku ropy spowodowała silne

wzrost konsumpcji o 0,3 mln bbl/d w 2015 r. i o 0,1 mln

obniżenie prognoz cen tego surowca w ostatnich mie-

bbl/d w 2016 r.

siącach.

Podaż w krajach nienależących do OPEC
Światowa konsumpcja paliw płynnych
Po silnym wzroście produkcji ropy, który nastąpił
Światowa konsumpcja ropy wzrosła o 0,9 mln bbl/d

w 2014 r. w krajach nienależących do OPEC (o 2,0

w 2014 r. do 91,4 mln bbl/d. Przewiduje się, że popyt na

mln bbl/d), w dwóch najbliższych latach oczekiwane

ropę zwiększy się o 1,0 mln bbl/d zarówno w 2015

jest jej spowolnienie. Nastąpi ono pod wpływem

i 2016. Nieco wyższy przewidywany wzrost popytu na

spadku cen ropy naftowej, który był obserwowany w II

ropę w dwóch najbliższych latach w porównaniu z 2014

poł. 2014 r. DE zakłada, że produkcja ropy w krajach

r. wynika z oczekiwanego stopniowego przyspieszenia

spoza OPEC zwiększy się o 0,7 mln bbl/d w 2015 r. i 0,5

dynamiki światowego PKB .

mln bbl/d w 2016 r. W największym stopniu do spowol-
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nienia produkcji prawdopodobnie przyczyni się osłaPodobnie jak w latach poprzednich prawie całość

bienie dynamiki produkcji w Stanach Zjednoczonych

wzrostu światowej konsumpcji ropy będzie skon-

oraz – chociaż w mniejszym stopniu – w krajach re-

centrowana w krajach nienależących do OECD.

gionu Morza Kaspijskiego.

Jednak w tej grupie krajów popyt na ropę w dwóch
najbliższych latach będzie rósł nieco wolniej w porównaniu z 2014 r. (o 0,9 mln bbl/d w 2015 i 1,1 mln bbl/d

Wykres 102. Produkcja i import ropy naftowej do USA
(mln bbl/d)

w 2016 r. wobec wzrostu o 1,2 mln bbl/d w 2014 r.).
Największa część wzrostu popytu na ropę w krajach
spoza OECD będzie przypadała na Chiny. Prognozowana dynamika konsumpcji w tym kraju będzie niższa
niż średnio w poprzednich latach. Przewiduje się, że
zapotrzebowanie na ropę w dwóch najbliższych latach
będzie rosło w Chinach średnio o 0,3 mln bbl/d rocznie
(podczas gdy w latach 2009-2014 zwiększało się średnio
o blisko 0,5 mln bbl/d rocznie). Do zmniejszenia się
skali wzrostu popytu w krajach rozwijających się przyczyniać się będzie także prognozowany spadek konsumpcji ropy w Rosji ze względu na oczekiwane wyraźne obniżenie aktywności gospodarczej w tym kraju.

Źródło: Departament Energii USA

Chociaż na początku 2015 r. utrzymywała się wysoka
Według prognozy Departamentu Energii ze stycznia br. światowy PKB ważony konsumpcją ropy naftowej, wzrośnie o 2,9% w
2015 r. i o 3,2% w 2016 r. (wobec wzrostu o 2,7% w 2014 r.).
55
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dynamika produkcji ropy w USA, Departament Energii
wyraźnie obniżył jej prognozę. W styczniu br. produk-

Rynki surowcowe

cja ropy wzrosła do 9,2 mln bbl/d, a więc była o 1,1 mln

Zakłócenia w dostawach z krajów spoza OPEC wyniosły

bbl/d wyższa w porównaniu ze styczniem 2014 r.

nieco ponad 0,6 mln bbl/d średnio w całym 2014 r.,

– jednocześnie był to najwyższy poziom produkcji

a więc ich skala była o 0,2 mln bbl/d mniejsza niż

ropy w USA od lipca 1973 r.

w roku poprzednim. Zakłócenia skoncentrowane były
przede wszystkim w Sudanie Południowym, Syrii

DE przewiduje, że obniżenie się cen ropy WTI do ok. 45

i Jemenie. Na te trzy kraje przypadało ponad 80% ogó-

USD/bbl (do poziomu zbliżonego do kosztów produk-

łu zakłóceń dostaw spoza OPEC w 2014 r.

cji) prawdopodobnie wpłynie od II kw. 2015 r. na spowolnienie produkcji ropy w USA. Obecnie oczekuje się,

Podaż w krajach OPEC

że średni roczny wzrost produkcji ropy w USA obniży
się do 0,6 mln bbl/d w 2015 r. i zaledwie do 0,2 mln

Departament Energii szacuje, że produkcja ropy

bbl/d w 2016 r. (wobec wzrostu o 1,2 mln bbl/d

w krajach Organizacji Państw Eksporterów Ropy

w 2014 r.). Na duże prawdopodobieństwo realizacji

Naftowej (OPEC) wyniosła średnio 29,9 mln b/d

takiego scenariusza wskazują dane o aktywności wiert-

w 2014 r., a więc była nieco mniejsza w porównaniu

niczej. Według „Drilling Productivity Report” w grud-

z rokiem poprzednim. Łączny spadek produkcji ropy

niu 2014 r. nastąpiło zmniejszenie liczby odwiertów

naftowej w Libii, Algierii, Angoli i Kuwejcie okazał się

w głównych regionach produkcji ropy ze skał łupko-

nieco większy niż wzrost produkcji w Iraku i Iranie.

wych.

Prognozy wskazują, że poziom produkcji ropy naftowej
w krajach OPEC prawdopodobnie nie zmieni się

Już obecnie obserwuje się, że wiele firm paliwowych

w 2015 r., natomiast w 2016 r. nastąpi jego niewielkie

zaczęło przekierowywać swoje inwestycje z regionów

obniżenie (o ok. 0,3 mln bbl/d).

o wysokich kosztach produkcji i poszukiwań do głównych regionów eksploatacji ropy ze skał łupkowych.

W grudniu 2014 r. produkcja ropy w Iraku wzrosła do

Prawdopodobnie poziom cen będzie na tyle wysoki aby

historycznie najwyższego poziomu (3,7 mln bbl/d). Irak

w 2015 r. nadal rozwijała się działalność wiertnicza

jest także krajem gdzie w ciągu najbliższych dwóch lat

w Bakken, Eagle Ford, Niobrara i Permian Basin.

oczekiwany jest największy wzrost produkcji (co zrekompensuje spadek produkcji w innych krajach Zatoki

Oczekuje się, że w III kw. 2015 r. produkcja ropy

Perskiej). Perspektywy wzrostu dostaw irackiej ropy

w USA zmniejszy się o 190 tys. bbl/d. Przewidywany

poprawiło także porozumienie pomiędzy

wzrost cen powinien w kolejnych kwartałach przyczy-

w Bagdadzie i Kurdyjskim Rządem Regionalnym

nić się do ponownego wzrostu produkcji.

w sprawie podziału dochodów z produkcji ropy. Ocze-

rządem

kuje się, że otworzy ono możliwości zwiększenia proW 2016 r. produkcja ropy w USA osiągnie średni po-

dukcji z pól naftowych w północnej części Iraku. Ze

ziom 9,5 mln bbl/d, zbliżając się do najwyższego po-

względu na utrzymujące się zagrożenie ze strony Pań-

ziomu produkcji w historii Stanów Zjednoczonych

stwa Islamskiego w północnej części kraju, prognoza

– 9,6 mln bbl/d, jaki został osiągnięty w 1970 r.

produkcji i eksportu irackiej ropy obarczona jest bardzo dużym ryzykiem.

Wzrost produkcji ropy w Stanach Zjednoczonych przyczynił się do znacznego spadku importu ropy naftowej.

W końcu listopada 2014 r. OPEC zdecydowała o utrzy-

Udział importu netto w konsumpcji paliw płynnych

maniu dotychczasowego celu produkcji (30 mln bbl/d),

w USA obniżył się z 60% w 2005 r. do ok. 27% w 2014 r.

pomimo pogłębiającej się nierównowagi między popy-

DE oczekuje, że udział importu netto w konsumpcji

tem a podażą. Jest to wyraz zmiany polityki organiza-

zmniejszy się do 20% w 2016 r. i będzie najniższy od

cji, która według deklaracji jej przedstawicieli koncen-

1968 r.

truje się obecnie na utrzymaniu udziału w produkcji
ropy, podczas gdy wcześniej jej celem była stabilizacja
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ceny ropy. Utrzymując produkcję na wysokim pozio-

zjawiskiem atypowym dla tej pory roku i wynikał ze

mie, OPEC przesunęła konieczność dostosowania po-

słabego popytu.

ziomu produkcji do niższego popytu na producentów o
najwyższych krańcowych kosztach wydobycia (przede
wszystkim ze złóż niekonwencjonalnych).

Wykres 103. Rynkowe zapasy ropy naftowej w krajach
OECD (mln bbl)

W 2014 r. zwiększyły się zakłócenia w dostawach
ropy naftowej z krajów OPEC. Średnio wyniosły one
2,5 mln bbl/d, a więc były o 0,6 mln bbl/d większe
w porównaniu z 2013 r. Wpłynęły na to przede wszystkim zakłócenia dostaw z Libii i Iraku. Wysoki poziom
zakłóceń w krajach OPEC przyczynił się do wzrostu
cen ropy naftowej w I poł. 2014 r. Jednak dalszy
wzrost produkcji w USA i utrzymanie wysokiego poziomu wydobycia przez Arabię Saudyjską przy relatywnie niskim popycie na ropę ograniczyły wpływ
zakłóceń. Zakłócenia w produkcji mogą nadal mieć
wpływ na ceny ropy naftowej, ale odporność rynku

Źródło: Departament Energii USA

znacząco wzrosła w wyniku silnego wzrostu światowej
produkcji.
DE szacuje, że światowe zapasy ropy wzrosły o blisko 0,8
Prognoza ze stycznia br. wskazuje, że nadwyżki mocy

mln bbl/d w 2014 r., najsilniej od 2008 r., kiedy spadek

produkcyjnych OPEC, skoncentrowane w Arabii Sau-

popytu na ropę przyczynił się do gwałtownego spadku

dyjskiej zwiększą się do 2,3 mln bbl/d w 2015 r. i do 2,7

cen w II połowie roku. Jednak, w przeciwieństwie do

mln bbl/d w 2016 r. wobec 2,1 mln bbl/d w 2014 r.

roku 2008, obecna nierównowaga na rynku jest spowo-

Nadwyżki mocy produkcyjnych odzwierciedlają sytua-

dowana głównie przez stronę podażową – przede

cję na rynku ropy. Nadwyżki poniżej 2,5 mln bbl/d

wszystkim wywołaną wzrostem produkcji w krajach

wskazują, że sytuacja na rynku jest relatywnie napięta.

spoza OPEC o 2,0 mln bbl/d w 2014 r. Oczekuje się,

Biorąc jednak pod uwagę wysoki obecnie oraz progno-

że światowe zapasy ropy zwiększą się o 0,9 mln bbl/d

zowany poziom zapasów, niski poziom nadwyżek mocy

w I poł. br., natomiast w II poł. br. słabszy wzrost dostaw

produkcyjnych krajów OPEC ma mniejsze znaczenie

ropy z krajów spoza OPEC, głównie z USA, ze względu

dla rynku.

na niższe ceny ropy, prawdopodobnie będzie powodował stopniowy powrót do równowagi na tym rynku.

Światowe zapasy paliw płynnych
Prognoza cen ropy
Zapasy ropy w krajach OECD wzrosły w grudniu do
historycznie najwyższego poziomu. Według szacun-

Prognoza DE ze stycznia br. wskazuje na zahamo-

ków DE, rynkowe zapasy ropy w krajach OECD wynio-

wanie spadkowej tendencji cen ropy w I kw. br. i jej

sły

roku,

stopniowy wzrost w kolejnych kwartałach. DE ocze-

a więc kształtowały się na historycznie najwyższym

kuje, że średnia cena ropy Brent ukształtuje się na

poziomie. Również ich wzrost, jaki nastąpił w ub.r. był

poziomie 58 USD/bbl w 2015 (tj. o 11 USD/bbl mniej

najsilniejszy w historii (o 158 mln bbl w porównaniu

niż prognozowano w grudniu) i 75 USD/bbl w 2016 r.

z 2013 r.). Obserwowany w okresie październik – gru-

Prognoza ta odzwierciedla scenariusz, w którym pro-

dzień 2014 r. wzrost zapasów ropy w krajach OECD był

dukcja ropy nadal będzie większa niż jej konsumpcja,

2,71

mld

bbl

na

koniec

2014

powodując znaczny wzrost zapasów w pierwszych
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trzech kwartałach 2015 r. Począwszy od IV kw. br.

Wykres 104. Prognozy cen ropy Brent i (w USD/b)

dostosowania po stronie podaży (zwłaszcza spowolnienie produkcji w USA) oraz oczekiwany nieco silniejszy
wzrost popytu będą przyczyniały się do stopniowego
przywracania równowagi na rynku ropy i wzrostu jej
cen. Obecnie obserwowane wartości kontraktów futures i opcji wskazują na bardzo wysoką niepewność
prognoz cen ropy. Według szacunków DE zmienność
implikowana cen ropy wzrosła do 48% na początku
stycznia br. (wobec 16% w I tygodniu stycznia 2014 r.).
Największe ryzyka dla przyjętej przez Departament
Energii ścieżki cen ropy w styczniu br., to czas dostosowania produkcji do niskiego popytu oraz ewentualny
niższy od oczekiwań wzrost światowej konsumpcji
ropy, który zwiększyłby skalę nadpodaży i wymagałby
głębszych dostosowań w produkcji.
Prognoza DE wskazuje, że impuls deflacyjny ze strony
cen ropy będzie najsilniejszy w I kw. br. Średnia cena
ropy Brent w I kw. 2015 będzie o 55% niższa w ujęciu
r/r. Skala spadku cen ropy zmniejszy się istotnie do-

piero w IV kw. br. (do 12% r/r).
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