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Synteza
Gospodarka światowa rośnie w umiarkowanym tempie. Ożywieniu w gospodarkach rozwiniętych
towarzyszy spowolnienie wzrostu w gospodarkach wschodzących . Jest ono pogłębiane przez dostosowania, które stały się niezbędne po okresie przegrzania koniunktury i w następstwie spadku cen
surowców. W ostatnich miesiącach obserwowane było jednak pewne odbicie tych ostatnich, co
sprzyjało osłabieniu niekorzystnych trendów aktywności w gospodarkach ws chodzących będących
eksporterami surowców oraz wyhamowaniu globalnych tendencji dezinflacyjnych.
Perspektywy gospodarki Stanów Zjednoczonych pozostają korzystne, niemniej jednak spadek PKB
w I kw. br. zwiększył niepewność co do skali oczekiwanego przyspieszenia wzrostu w br., co tym
samym stanowi czynnik ograniczający proces normalizacji stóp procentowych przez FED. Na aktywność gospodarczą niekorzystnie wpływają obecnie dostosowania w przemyśle związane ze
spadkiem cen ropy naftowej oraz aprecjacja dolara. Rosnące zatrudnienie, optymistyczne nastroje
gospodarstw domowych, a także wzrost cen nieruchomości przemawiają jednak za kontynuacją
ożywienia opartego na solidnym wzroście konsumpcji.
Obniżony poziom cen ropy naftowej, uruchomienie programu rozszerzonego skupu aktywów przez
EBC oraz wyhamowanie zacieśnienia polityki fiskalnej sprzyjają stopniowemu przyspieszeniu
wzrostu w strefie euro. W rezultacie umacnia się ożywienie popytu krajowego w Niemczech i His zpanii. Na ścieżkę słabego wzrostu powróciły Francja oraz Włochy. Można jednak oczekiwać, że w
najbliższych kwartałach dynamika PKB w strefie euro pozostanie umiarkowana ze względu na nadal słaby popyt inwestycyjny oraz brak wyraźnego przyspieszenia aktywności w jej otoczeniu. Pozytywnym sygnałem jest osłabienie presji deflacyjnych w strefie euro, któremu sprzyjały deprecjacja
euro oraz wzrost oczekiwań inflacyjnych.
Perspektywy wzrostu gospodarczego w Wielkiej Brytanii pozostają dobre, pomimo słabych danych
o PKB w I kw. br., hamowania aktywności na rynku nieruchomości oraz nadal niskiej dynamiki
produktywności pracy. W szczególności, za utrzymaniem dobrej koniunktury przemawiają rosnące
zatrudnienie oraz sygnały przyspieszenia wzrostu płac. Za istotny czynnik ryzyka dla prognoz PKB
można uznać referendum dotyczące przynależności Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
Pewne pozytywne sygnały płyną z gospodarki japońskiej, która wyszła z krótkiej recesji wywołanej
podwyżką podatku konsumpcyjnego. Sprzyjała temu deprecjacja jena oraz wyraźnie rosnący popyt
na pracę. Mimo niskiego poziomu bezrobocia, dynamika płac w Japonii pozostaje jednak słaba, r odząc obawy o możliwość trwałego wyjścia tej gospodarki z okresu stagnacji.
Największe gospodarki w schodzące spow alniają szybciej niż zakładano. W Chinach dynamika PKB
jest obniżana przez trwające dostosowania na rynku nieruchomości i związane z tym osłabienie
wzrostu produkcji przemysłowej. Władze tego kraju przeciwdziałają nadmiernemu spowolnieniu,
zwiększając ekspansywność polityki pieniężnej, czemu sprzyja niska inflacja. W Brazylii pogłębia się
recesja, która wystąpiła po okresie przegrzania koniunktury, związanego m.in. z nadmiernym
wzrostem wydatków publicznych. W kierunku spadku PKB oddziałują zacieśnienie polityki fiskalnej i pieniężnej. Recesja ma miejsce również w Rosji, w której negatywny wpływ na aktywność gospodarczą wywarły wyraźne pogorszenie się klimatu biznesowego i warunków finansowania w
następstwie konfliktu z Ukrainą i wprowadzonych sankcji, a takż e spadek cen surowców. Spośród
głównych gospodarek wschodzących, wzrost przyspiesza jedynie w Indiach, choć w ostatnich miesiącach także w tej gospodarce koniunktura nieco osłabiła się.
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Stany Zjednoczone
 Słaby popyt zewnętrzny oraz wysoka skala
aprecjacji dolara amerykańskiego przyczyniły się do spadku PKB w I kw. br.
 Ujemna dynamika kwartalna PKB w I kw.
br. nie oznacza początku recesji.
 Koniunktura w przemyśle pozostaje w fazie
dostosowań do obniżonego poziomu cen
ropy naftowej.
 Korzystne tendencje na rynku pracy wspierają wzrost popytu konsumpcyjnego.
 Brak jednoznacznych sygnałów z rynku
nieruchomości przy jednoczesnej poprawie
nastrojów firm deweloperskich.
 Za sprawą niskich cen energii inflacja CPI
kształtuje się na niskim poziomie.
 Spadek cen towarów energetycznych pogłębia deflację cen producentów.
 Pogorszenie się bieżących uwarunkowań
ekonomicznych stanowi główny czynnik
ograniczający proces normalizacji stóp procentowych przez FED w 2015 r.
 Rewizja w dół prognoz wzrostu gospodarczego na 2015 r. stanowi w głównej mierze
efekt słabych danych z I kw.

w otoczeniu zewnętrznym gospodarki amer ykańskiej. W I kw. br. dynamika kwartalna realnego PKB została również obniżona przez
ujemny wkład nakładów brutto na środki
trwałe (Wykres 1, Tabela 1), który wynikał ze
spadku aktywności inwestycyjnej w zakresie
struktur nie mieszkaniowych. Spadek ten odzwierciedlał dostosowania inwestycyjne sekt ora energetycznego i wydobywczego do utrzymującego się obniżonego poziomu cen ropy
naftowej. Ponadto niższy niż dotychczas dodatni wkład konsumpcji prywatnej (Wykres 1,
Tabela 1), wynikający m.in. ze wzrostu stopy
oszczędności gospodarstw domowych w I kw.
br., również przyczynił się do ograniczenia
wzrostu gospodarczego w tym kwartale.
Oczekiwania ponow nego wzrostu cen energii,
w tym cen paliw , stanowiły główną przyczynę
zwiększenia przez gospodarstwa domowe
skłonności do oszczędzania. W ujęciu rocznym
dynamika realnego PKB w I kw. br. była wyższa niż w ubiegłym kwartale (Tabela 1).
Wykres 1. De kompozycja dynamiki re alne go PKB
(proc., kw/kw SAAR) na je go podstawowe składowe (pkt. proc., kw/kw SAAR)

Wzrost gospodarczy
W I kw. 2015 r. poziom realnego PKB w Stanach Zjednoczonych obniżył się. Ujemne
kwartalne tempo wzrostu realnego PKB wynikało w głównej mierze z ujemnego wkładu
eksportu netto (Wykres 1, Tabela 1), który
stanowił pochodną wyraźnego pogłębienia się
deficytu handlowego. W marcu br. saldo obrotów zagranicznych obniżyło się do poziomu
najniższego od ponad 6 lat, tj. -51,4 mld USD,
w wyniku oddziaływania zarówno silnego
kursu dolara wobec walut głównych partnerów handlowych 1, jak również słabego popytu

Nominalna apre cjacja USD w uję ciu rocznym w
przypadku głównych partne rów handlowych Sta1
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Źródło: BEA.

nów Zje dnoczonych wynosiła 20% na konie c marca br.

Stany Zjednoczone
Ujemna dynamika kwartalna realnego PKB w
I kw. br. nie oznacza początku recesji. Prawdopodobieństwo znajdowania się gospodarki
amerykańskiej w fazie recesji pozostaje nadal
niskie, tj. około 25% w I kw. 2015 r. (Wykres 2).
Równocześnie m.in. kondycja rynku pracy w I
kw. br. nie daje podstaw do uznania ryzyka
znajdowania się gospodarki amerykańskiej w
fazie recesji za istotne.

Wykres 3. Wykorzystanie mocy produkcyjnych
(proc.) i dynamika produkcji prze mysłowe j (proc.,
r/r)

Wykres 2. Prawdopodobie ństwo re ce sji (proc.)

Źródło: FRB.

Uwagi: Estymacja prawdopodobie ństwa na podstawie je dnowymiarowe go modelu prze łącznikowe go typu Markowa dla stopy wzrostu re alne go
PKB.
Źródło: oblicze nia własne .

Koniunktura przedsiębiorstw
Od początku br. koniunktura w przemyśle
ulegała stopniowemu wyhamowaniu. Głównym sektorem wpływającym na osłabienie
aktywności przemysłowej pozostaje górnictwo. Dotychczasowy spadek produkcji w sektorze górniczym miał związek z osłabieniem
aktywności w sektorach związanych z wydobyciem ropy naftowej i gazu, które nadal przechodzą proces dostosowania poziomu wydobycia do procesów cenotwórczych na rynkach
energetycznych. Efektem oddziaływania powyższych czynników, ale również dotychczasowej skali aprecjacji dolara amerykańskiego,
jak również trudnych warunków pogodowych
podczas zimy, był spadek rocznej dynamiki
produkcji przemysłowej o 2,7 pkt . proc. w
ciągu pierwszych czterech miesięcy br.
(Wykres 3, Tabela 1).
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Nastroje amerykańskich przedsiębiorstw
sektora przetwórczego pozostają optymistyczne, pomimo osłabienia sentymentu w
pierwszych czterech miesiącach br. Pomimo
spadku wskaźnika ISM dla przetwórstwa
przemysłowego od początku br., kształtuje się
on nadal na poziomie powyżej 50 pkt., co tym
samym wskazuje na przewagę pozytywnych
opinii przedsiębiorstw co do stanu koniunktury przemysłowej i jej przyszłego rozwoju
(Tabela 1, Wykres 4). Komentarze respondentów ankiety ISM z kwietnia br. podkreślały
przede wszystkim wzrost liczby zamówień
oraz wolumenu produkcji przy równoczesnym
spadku poziomu zapasów i zatrudnienia.
Dane o napływie nowych zamówień do amerykańskiego sektora przemysłowego wskazują na powolne ożywienie aktywności. Zgodnie z danymi Departamentu Handlu w kwietniu br. nastąpił nieznaczny spadek liczby nowych zamówień dóbr trwałego użytku w amerykańskim przemyśle. Zamówienia te obniżyły
się o 0,5% m/m po silnym wzroście o 5,1%
m/m w marcu. Jednocześnie nowe zamówienia
niewojskowych dóbr kapitałowych po wyłą-

Stany Zjednoczone
czeniu samolotów 2 ponownie wzrosły w
kwietniu br. o 1,0% m/m wobec wzrostu o
1,5% m/m w marcu.
Pozytywne nastroje utrzymują się poza sektorem przemysłowym. W kwietniu br. indeks
ISM „non-manufacturing” wzrósł do poziomu
57,8 pkt. i znalazł się tym samym na najwy ższym poziomie od początku br. (Wykres 4).
Kwietniowy wzrost tego wskaźnika wynikał
ze wzrostu wszystkich jego subindeksów, w
tym w głównej mierze subindeksu aktywności
biznesowej/produkcji. W swoich koment arzach większość respondentów wskazywała
na dobry stan koniunktury i korzystne perspektywy biznesowe w II kw. br.
Wykres 4. Wskaźniki ISM dla prze twórstwa prze mysłowe go i pozostałych se ktorów (pkt.)

Czynnikiem ograniczającym szybsze tempo
wzrostu zatrudnienia pozostaje sektor górniczy, gdzie nadal zachodzą dostosowania zatrudnienia do niższego poziomu produkcji
wynikającego z procesów cenotwórczych na
rynkach surowców. W kwietniu br. zatrudnienie w górnictwie obniżyło się o 15 tys. miejsc
pracy wobec spadku o 12 tys. miesiąc wcześniej.
W kwietniu br. stopa bezrobocia ukształtowała się na najniższym poziomie na prz estrzeni ostatnich 7 lat (Wykres 5). Równocześnie od początku br. do kwietnia włącznie
współczynnik aktywności zawodowej pozostawał stabilny w przedziale 62,7-62,9%, podobnie jak wskaźnik zatrudnienia, który
utrzymywał się na stabilnym poziomie 59,3%.
Udział w ogólnej liczbie bezrobotnych osób
pozostających bez pracy długoterminowo, tj.
co najmniej 27 tygodni, obniżył się natomiast
od początku br. o 2,5 pkt. proc. do poziomu
29,0% w kwietniu.
Wykres 5. Zmiana liczby mie jsc pracy w se ktorze
pozarolniczym (tys. mie jsc pracy) i stopa be zrobocia
(proc.)

Źródło: ISM.

Rynek pracy
Sytuacja na amerykańskim rynku pracy ulega
systematycznej poprawie. Od początku br. do
kwietnia włącznie zatrudnienie w sektorze
pozarolniczym wzrosło o 775 tys. miejsc pracy
(Tabela 1). Podobnie jak w ubiegłym roku sektor prywatny (zwłaszcza sektor usług prywatnych) pozostaje głównym źródłem nowych
miejsc pracy w gospodarce amerykańskiej .
Kate goria ta je st wskaźnikie m wyprze dzającym
aktywności inwe stycyjne j.
2
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Źródło: BLS.

Tempo wzrostu płac pozostaje niskie (Tabela
1), co można łączyć z utrzymywaniem się
skutków ostatniej recesji. Perspektywy przyspieszenia wzrostu płac pozostają ograniczone
z uwagi na wysoką skalę zjawiska płac „za-

Stany Zjednoczone
mrożonych”, których poziom pozostał de facto
wysoki od czasu ostatniej recesji 3. Z drugiej
strony należy podkreślić, że wzrost płac może
przyspieszyć w wyniku nadal utrzymującego
się zjawiska spadku liczby osób aktywnych
zawodowo, niemniej jednak czynnik ten ma
charakter długookresowy i jak do tej pory jego
oddziaływanie było ograniczone.

wskaźniki zaufania konsumentów , które znajdują się nadal na stosunkowo wysokim poziomie, pomimo wyraźnego spadku w maju
br. (Wykres 6).
Wykres 6. Wskaźniki zaufania konsume ntów wg
Uniwe rsyte tu Michigan (pkt.)

Koniunktura konsumencka
Głównym czynnikiem wspierającym wzrost
popytu konsumpcyjnego w gospodarce amerykańskiej pozostają pozytywne tendencje na
rynku pracy. Równocześnie od początku br.
niska inflacja wspierała wzrost realnych dochodów do dyspozycji, które w I kw. br. wzrosły o 1,5% kw/kw wobec wzrostu o 0,9%
kw/kw w IV kw. ub.r. Jednakże dotychczasowy spadek cen ropy naftowej, a tym samym
spadek cen towarów i usług energetycznych,
nie przyczynił się jak do tej pory do wyraźnego zwiększenia dynamiki wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych. Przyczyną większej skłonności do oszczędzania
pozostają oczekiwania gospodarstw domowych na ponowny wzrost cen paliw. W I kw.
br. stopa oszczędności gospodarstw domowych wzrosła o 0,9 pkt. proc. kw/kw do poziomu 5,5%. W analogicznym okresie realne
wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych wzrosły o 1,0% kw/kw wobec wzrostu o
0,8% kw/kw w IV kw. ub.r. Wyższa skłonność
do oszczędzania znalazła również odzwierciedlenie w niskim tempie wzrostu realnej sprzedaży detalicznej od początku br. (Tabela 1).
Należy podkreślić, że wzrost skłonności do
oszczędzania wśród amerykańskich gospodarstw domowych jest najprawdopodobniej
zjawiskiem przejściowym. Potwierdzają to
Podczas re ce sji 2007-2009 płace w gospodarce
ame rykańskie j nie ule gły obniże niu z uwagi na
zjawisko „sztywności płac nominalnych w dół”,
które pole ga z je dne j strony na nie chęci pracodawców do re dukcji poziomu płac, a z drugie j na braku akce ptacji obniże k płac prze z pracowników.
Sztywności te stanowią ce chę charakte rystyczną
dla ame rykańskie go rynku pracy w fazie re ce sji.
3
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Źródło: Thomson Re uters Datastream.

Rynek nieruchomości
Dane z amerykańskiego rynku nieruchomości cechują się od początku br. stosunkowo
wysoką zmiennością, nie dostarczając tym
samym jednoznacznych sygnałów. Wstępne
dane z kwietnia br. wskazują na silny wzrost
liczby wydanych pozwoleń na budowę i liczby
rozpoczętych budów, ale również na spadek
sprzedaży domów na rynku wtórnym po dość
silnym wzroście w marcu przy równoczesnym
ponownym wzroście sprzedaży na rynku
pierwotnym (Tabela 1). Należy podkreślić, że
sprzedaż domów na rynku wtórnym w I kw.
br. wspierał spadek oprocentowania kredytów
hipotecznych. Zgodnie z danymi Freddie Mac
w I kw. br. przeciętne oprocentowanie 30letniego kredytu hipotecznego o stałej stopie
procentowej wyniosło 3,72% p.a. i tym samym
było niższe o 25 pkt. bazowych niż kwartał
wcześniej. W ciągu kwietnia br. oprocentow anie to wynosiło średnio 3,67% p.a.
Od początku br. tempo wzrostu cen na rynku
nieruchomości uległo przyspieszeniu. Indeks

Stany Zjednoczone
Case-Shiller cen domów jednorodzinnych w 20
głównych okręgach metropolitalnych wzrósł
w I kw. br. o 2,9% kw/kw wobec wzrostu o
1,6% kw/kw w ubiegłym kwartale.
Wykres 7. Sprze daż i ce ny domów (styczeń 2007 r. =
100)

mym prowadziło do stabilizacji rocznej dynamiki CPI na niskim poziomie (Wykres 8). W
kwietniu br. nastąpił ponowny spadek cen
energii, co prowadziło do ponownego pogłębienia się ujemnej dynamiki CPI (Tabela 1,
Wykres 8). Inflacja bazowa pozostawała stabilna od początku br. (Tabela 1).
Wykres 8. De kompozycja inflacji CPI (proc., r/r) na
kompone nt bazowy, e ne rgii i żywności (pkt. proc.,
r/r)

Źródło: Thomson Re uters Datastream.

Wskaźniki nastrojów firm budujących domy
jednorodzinne utrzymują się na wysokim
poziomie. W maju br. indeks rynku domów
National Association of Home Builders
(NAHB/Wells Fargo) wyniósł 54 pkt. wobec 56
pkt. w kwietniu, kształtując się tym samym
jedenasty kolejny miesiąc powyżej granicznego poziomu 50 pkt., oznaczającego, że taka
sama liczba firm budowlanych postrzega w arunki na rynku domów jako korzystne, jak i
niekorzystne. Równocześnie należy podkreślić,
że od marca br. systematycznej poprawie ulega ocena przyszłych tendencji na rynku nier uchomości według firm deweloper skich,
zwłaszcza w zakresie sprzedaży w ciągu kolejnego półrocza.
Inflacja
Za sprawą utrzymywania się niskich cen
energii inflacja CPI kształtuje się na obniżonym poziomie. W okresie luty-marzec br. ceny
energii, w tym ceny paliw, wzrastały w ujęciu
miesięcznym wraz ze wzrostami cen ropy
naftowej na rynkach światowych, co tym sa-
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Źródło: BLS.

W tendencji spadkowej znajduje się inflacja
cen producentów. Komponentem PPI, który
przyczyniał się w ciągu ostatnich miesięcy do
spadku cen producentów , były ceny towarów
energetycznych (Wykres 9), które obniżyły się
od początku br. do kwietnia włącznie o 11,3%.
Dynamika wskaźnika PPI dla przetw órstwa
przemysłowego obniżyła się w kwietniu br. do
poziomu -6,0% r/r odzwierciedlając tym samym wpływ niskich cen ropy naftowej .

Stany Zjednoczone
Wykres 9. De kompozycja inflacji PPI (proc., r/r) na
podstawowe składowe (pkt. proc., r/r)

Źródło: BLS.

Od początku br. oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych pozostają stabilne.
Zgodnie z wynikami ankiety Uniwersytetu
Michigan oczekiwania inflacyjne w perspektywie jednego roku kształtowały się w okresie
styczeń-maj br. w przedziale 2,5-2,9%, podczas
gdy oczekiwania w horyzoncie pięciu lat w
przedziale 2,6-2,8%. Najprawdopodobniej
główną przyczyną braku wyraźnej zmienności
oczekiwań inflacyjnych pozostaje to, że gospodarstw a domowe postrzegają spadek cen
energii i paliw jako przejściowy.
Polityka pieniężna
W warunkach osłabienia uwarunkowań
wzrostu gospodarki amerykańskiej w bieżącym roku, opóźnia się początek procesu normalizacji stóp procentowych przez FED.
Wskazują na to wypowiedzi członków FOMC,
które stały się zdecydowanie bardziej gołębie
niż na początku br. Wydaje się, że czynniki
takie jak m.in. niska inflacja, słabe tempo
wzrostu płac, pogorszenie perspektyw wzr ostu gospodarczego oraz dotychczasowa skala
aprecjacji dolara amerykańskiego stanowią
główne czynniki przemawiające za bardzo
powolnym procesem normalizacji stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych.
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Prognozy
W okresie styczeń-maj br. prognozy rynkowe
dotyczące wzrostu gospodarczego w Stanach
Zjednoczonych w 2015 r. uległy obniżeniu. W
ostatnim okresie główną przyczyną obniżenia
się oczekiwań co do wzrostu gospodarczego w
br. były słabsze niż wcześniej szacowano dane
makroekonomiczne z I kw. br., w tym przede
wszystkim te dotyczące tempa wzrostu realnego PKB. W maju br. analitycy rynkowi (ankieta Bloomberg) oczekiwali wzrostu realnego
PKB w 2015 r. na poziomie 2,5% r/r wobec
oczekiwań z kwietnia na poziomie 2,9% r/r
oraz wobec oczekiwań ze stycznia na poziomie
3,2% r/r. Z kolei prognoza z maja br. dotycząca
wzrostu gospodarczego w 2016 r. kształtowała
się na poziomie analogicznym do prognozy ze
stycznia i kwietnia, tj. 2,8% r/r.
Jednocześnie w okresie styczeń-maj br. prognozy inflacji na 2015 r. uległy wyraźnej rewizji w dół. Według analityków rynkowych
inflacja w 2015 r. wyniesie 0,3% r/r wobec
oczekiwań ze stycznia na poziomie 0,8% r/r i z
kwietnia na poziomie 0,2% r/r. Równocześnie
prognoza z maja br. w zakresie inflacji na
2016 r. kształtowała się na analogicznym poziomie do prognozy z kwietnia, tj. 2,2% r/r,
oraz zbliżonym do prognozy ze stycznia, tj.
2,3% r/r.
W 2015 r. można oczekiwać kontynuacji ożywienia gospodarczego w Stanach Zjednoczonych. Słabe dane makroekonomiczne z I kw.
br. stanowią przejściowe wyhamowanie tej
fazy i nie oznaczają początku recesji. Wzrost
gospodarczy w br. powinna wspierać popr awiająca się sytuacja na rynku pracy, wysoka
dostępność kredytu, a także odnotowane w
ciągu ostatnich lat wzrosty cen domów (poprzez efekt majątkowy). Czynniki te przemawiają za dobrą kondycją popytu konsumpcy jnego w gospodarce amerykańskiej. Czynnikiem ryzyka dla wzrostu gospodarczego w
Stanach Zjednoczonych pozostaje siła i trw ałość ożywienia globalnego, w tym w gospodarkach wschodzących, jak również dotychczasowa skala aprecjacji dolara wobec głównych walut.

Stany Zjednoczone
Tabela 1. Wybrane wskaźniki makroe konomiczne dla Stanów Zje dnoczonych
2013 2014 I 14 II 14 III 14 IV 14 I 15 I 14 II 14 III 14 IV 14 I 15
Rachunki narodowe
(proc., r/r)
(proc., kw/kw SAAR lub wkład)
(proc., r/r)
PKB
2,2
2,4
-2,1
4,6
5,0
2,2
-0,7
1,9
2,6
2,7
2,4
2,7
Konsumpcja prywatna
2,4
2,5
0,8
1,8
2,2
3,0
1,2
2,2
2,4
2,7
2,9
3,0
Inwestycje
4,7
5,3
0,0
1,5
1,2
0,7
-0,2
4,5
5,6
5,9
5,4
5,1
Zmiany zapasów
-1,2
1,4
0,0
-0,1
0,3
Eksport netto
-1,7 -0,3
0,8
-1,0 -1,9
Spożycie zbiorowe
-2,0
-0,2
-0,2
0,3
0,8
-0,4 -0,2 -1,1 -0,7
0,3
0,8
0,7
Eksport
3,0
3,2
2,8
3,9
3,8
2,4
2,9
Import
1,1
4,0
3,1
3,8
3,4
5,6
6,5
Stabilność makroekonomiczna
Saldo obrotów bież.
-2,4
-2,4
-2,4 -2,2 -2,2 -2,6
(% PKB)
Deficyt SFP (% PKB)
-5,6
-4,9
Dług SFP (% PKB)
104,7 104,8
gru
sty
lut
mar kwi gru
sty
lut
mar kwi
14
15
15
15
15
14
15
15
15
15
Koniunktura bieżąca
(proc., m/m lub poziom)
(proc., r/r)
Produkcja przemysłowa
2,9
4,2
-0,1 -0,3 -0,1 -0,3 -0,3
4,6
4,5
3,5
2,3
1,9
Wyk. mocy prod. (%)
77,9 79,1 79,5 79,2 78,9 78,6 78,2
ISM Manufacturing (pkt.)
53,8 55,7 55,1 53,5 52,9 51,5 51,5
Sprzedaż detaliczna
2,4
2,2
-0,5 -0,1 -0,7
0,9
-0,1
2,6
3,9
1,9
1,7
1,0
Zauf. kons. (pkt.)
79,2 84,1 93,6 98,1 95,4 93,0 95,9
Rynek pracy
Stopa bezrobocia (%)
7,4
6,2
5,6
5,7
5,5
5,5
5,4
Przyrost zatrudnienia
2388 3116 329 201 266
85
223 3116 3151 3229 3089 2982
(tys.)
Wynagrodzenia
2,1
2,3
-0,2
0,6
0,1
0,0
0,1
2,7
2,8
2,6
2,1
2,2
Rynek nieruchomości
Building permits
19,1
6,6
-0,2 -1,7
3,7
-5,5 10,1 6,3
5,7
6,6
-2,2
6,4
Housing starts
18,4
7,8
7,2
0,0 -16,7 4,9 20,2 6,9
21,6 -5,4 -2,0
9,2
New home sales
16,8
2,3
10,2 5,3
3,3 -10,0 6,8
12,2 16,8 29,0 18,0 26,1
Existing home sales
9,0
-3,0
2,4
-4,9
1,5
6,5
-3,3
4,3
3,2
4,9
10,9 6,1
Case & Shiller, C-20
12,0
7,9
0,9
0,9
1,2
1,0
4,5
4,5
5,0
5,0
Inflacja, podaż pieniądza i kredyt
CPI
1,5
1,6
-0,3 -0,7
0,2
0,2
0,1
0,8
-0,1
0,0
-0,1 -0,2
Inflacja bazowa CPI
1,8
1,7
0,1
0,2
0,2
0,2
0,3
1,6
1,6
1,7
1,8
1,8
PCE
1,2
1,3
-0,2 -0,5
0,2
0,2
0,8
0,2
0,3
0,3
Inflacja bazowa PCE
1,3
1,4
0,0
0,1
0,1
0,1
1,3
1,3
1,3
1,3
PPI
1,4
1,6
-0,3 -0,7 -0,5
0,2
-0,4
0,9
0,0
-0,6 -0,8 -1,3
M2
6,7
6,2
0,6
0,7
1,0
0,2
0,4
5,9
6,1
6,4
6,1
6,0
Kredyt konsumencki
6,0
7,1
0,5
0,3
0,4
0,6
7,1
6,9
6,8
6,9
-
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Tabela 2. Prognozy makroe konomiczne dla Stanów Zje dnoczonych
2014
2015
2016
I 15

II 15

III 15

IV 15

I 16

Realny PKB (proc., r/r)
MFW (kwi-15)

2,4*

3,1

3,1

-0,7*†

-

-

-

-

KE (maj-15)

2,4*

3,1

3,0

-0,7*†

-

-

-

-

Bloomberg (maj-15)

2,4*

2,5

2,8

-0,7*†

2,7†

3,0†

3,0†

2,8†

CPI (proc., r/r)
MFW (kwi-15)

1,6*

0,9

1,5

-0,1*

-

-

-

-

KE (maj-15)

1,6*

0,4

2,2

-0,1*

-

-

-

-

Bloomberg (maj-15)

1,6*

0,3

2,2

-0,1*

-0,1

0,3

1,1

2,2

* dane rze czywiste
† %, kw/kw SAAR
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Rachunkowość
wzrostu
gospodarczego
w Stanach Zjednoczonych po 2007 r.
Autorzy: Jakub Mućk, Pawe ł Skrzypczyński

Systematyczne rewizje w dół oszacowań produktu potencjalnego oraz debata nt. sekularnej
stagnacji nasuwają pytanie, w jakim stopniu obecne ożywienie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych różni się od poprzednich okresów tej fazy cyklu koniunkturalnego. W celu odpowiedzi
na to pytanie wykorzystano bazę danych autorstwa Johna Fernalda 4 z Banku Rezerwy Federalnej w San Francisco. Rachunkowość wzrostu dostępna w wyżej wymienionej bazie danych
uwzględnia m.in.: stopień wykorzystania mocy produkcyjnych, jakość usług kapitału, jakość
usług pracy, zmiany w liczbie przepracowanych godzin oraz zmiany udziału czynników w ytwórczych w zagregowanym produkcie. Dostępne w bazie dane kwartalne obejmują okres II
kw. 1947 – IV kw. 2014, a tym samym dają możliwość szczegółowej analizy kształtowania się roli
czynników wytwórczych we wzroście gospodarczym podczas wszystkich powojennych faz rec esji i ożywienia w Stanach Zjednoczonych.
Dekompozycja wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych (Wykres 1) wskazuje, że podczas
recesji lat 2007-2009 najgłębszy spadek zagregowanego produktu nastąpił w IV kw. 2008 r. (-11,4%
kw/kw SAAR). Spadek ten wynikał przede wszystkim z ujemnego wkładu mocy produkcyjnych
(-6,8 pkt. proc.) oraz liczby przepracowanych godzin (-6,2 pkt. proc.). W kolejnych kwartałach zarówno godziny, jak i wykorzystanie zdolności wytwórczych nadal obniżały tempo wzrostu zagr egowanego produktu, a następnie zaczęły stopniowo przyspieszać i odbudowywać swój poziom. W
kategoriach historycznych skala spadku liczby przepracowanych godzin i stopnia wykorzystania
mocy wytwórczych była bezprecedensowa (Wykres 5 b. oraz e.). De facto liczba przepracowanych
godzin osiągnęła swój poziom sprzed recesji dopiero po upływie siedmiu lat, podczas gdy średnio
w okresach ożywienia w latach 1947-2006 poziom sprzed recesji był osiągany po około trzech latach (Wykres 6 b). Z kolei odbudowa stopnia wykorzystania mocy wytwórczych była st osunkowo
szybka (Wykres 6 e).
Nieintuicyjne okazać się może zestawienie trajektorii usług pracy oraz podstawowych zmiennych
opisujących amerykański rynek pracy. Podczas ostatniej recesji usługi pracy posiadały system atyczny pozytywny wkład do wzrostu gospodarczego, a ich ścieżka była najwyższa w porównaniu
do pozostałych okresów spowolnienia gospodarczego (Wykres 5 d). Z drugiej strony, zatrudnienie
w gospodarce amerykańskiej uległo zdecydowanemu obniżeniu po 2007 r. (Wykres 5 h), a skala
tego spadku była zdecydowanie silniejsza niż w przypadku wszystkich powojennych recesji. An alogiczną reakcją charakteryzowała się stopa bezrobocia (Wykres 5 i). Można przypuszczać, że
wskazana powyżej różnica wynika z faktu, że usługi pracy są skorygowane o jakość świadczon ej
pracy, a sam wzrost liczby osób bezrobotnych był bardziej odczuwalny w grupie pracowników z
niższym wykształceniem, a więc z potencjalnie niższymi umiejętnościami (Wykres 4). W latach
2006-2010 średnio-roczna stopa bezrobocia w grupie osób z wyższym wykształceniem wzrosła z
2,0% do 4,7%, podczas gdy w grupie uczestników rynku pracy z niższym wykształceniem wska źnik ten zwiększył się z 6,8% do 14,8%. Pozwala to stwierdzić, że czynnikiem ograniczającym jes zcze głębszy spadek zagregowanego produktu podczas ostatniej recesji była poprawa jakości usług
pracy wykorzystywanych w procesie produkcji. W bieżącej fazie ożywienia trajektoria usług pracy
pozostaje bardzo zbliżona do średniej długookresowej (Wykres 6 d).
Fe rnald J.G., (2012), A Quarterly, Utilization-Adjusted Series on Total Factor Productivity, FRBSF Working Pape r
2012-19 (aktualizowany w marcu 2014 r.).
4
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Podczas ostatniej recesji wkład usług kapitału fizycznego do wzrostu gospodarczego znalazł się na
historycznie najniższym poziomie. Pomimo powolnej odbudowy średni udział tego czynnika pr odukcji jest nadal bardzo niski – w latach 2008-2014 wynosił 0,61 pkt. proc., podczas gdy średnia
długookresowa, tj. w latach 1947-2007 jest dwa razy wyższa (1,25 pkt . proc.). Akumulacja kapitału
fizycznego jest zdecydowanie słabsza niż w przypadku poprzednich faz ożywienia (Wykres 6 c).
Wynika to przede wszystkim ze zdecydowanego obniżenia się tempa wzrostu zasobu mas zyn i
urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcji (Wykres 2). Jeszcze w 2006 r. wzrost liczby
maszyn i urządzeń odpowiadał za 1,88 pkt . proc. wzrostu zagregowanej wielkości kapitału fizycznego, podczas gdy w 2009 r. grupa ta nie posiadała znaczącego udz iału w akumulacji kapitału fizycznego, a w ub.r. jej wkład wyniósł zaledwie 1,0 pkt. proc. Chociaż odbudowa wolumenu inw estycji w bieżącej fazie cyklu była bardzo podobna jak w przypadku innych powojennych okresów
ożywienia gospodarczego (Wykres 6 g), to należy jednak mieć na uwadze, że na zmniejszenie się
wkładu akumulacji kapitału fizycznego miała wpływ skala spadku popytu inwestycyjnego po dczas ostatniej recesji (Wykres 5 g).
Z perspektywy produktu potencjalnego, kluczowa jest trajektoria łącznej produktywności czynników wytwórczych TFP (total factor productivity). W okresie ostatniej recesji reszta Solowa skorygowana o stopień wykorzystania czynników wytwórczych zachowywała się podobnie jak podczas
analogicznych okresów w powojennej historii gospodarczej Stanów Zjednoczonych (Wykres 5 f), tj.
wykazywała nieznaczną tendencję wzrostową. Niemniej jednak kształtowanie się TFP w bieżącym
cyklu pozostaje wyraźnie poniżej średniej trajektorii historycznej dla tej kategorii (Wykres 6 f).
Skumulowany wzrost łącznej produktywności czynników wytwórczych w okresie od końca osta tniej recesji do IV kw. 2014 r. wyniósł zaledwie 1,3%. Należy jednak zaznaczyć, że niższe tempo
wzrostu TFP charakteryzowało już okres rozpoczynający się w drugiej połowie ubiegłej dekady, a
więc w okresie po tzw. boomie w sektorze IT.
Reasumując, obecna faza ożywienia gospodarczego różni się od poprzednich okresów odbudowy
w powojennej chronologii cyklu koniunkturalnego w Stanach Zjednoczonych. Główne różnice
bieżącego cyklu w porównaniu do historycznych faz ożywienia to:






wolniejszy przyrost poziomu zagregowanego produktu,
długotrwała odbudowa poziomu przepracowanych godzin,
dużo niższa ścieżka akumulacji kapitału fizycznego,
bardziej dynamiczna odbudowa stopnia wykorzystania mocy produkcyjnyc h,
wolniejszy przyrost łącznej produktywności.

Powyższa charakterystyka pozwala przypuszczać, że w kolejnych latach wzrost gospodarczy w
Stanach Zjednoczonych będzie niższy niż sugerowałaby to historyczna dynamika aktywności ek onomicznej. W szczególności słabym ogniwem w bieżącym cyklu pozostaje niskie tempo wzrostu
akumulacji kapitału fizycznego i TFP.
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Wykres 1. De kompozycja stopy wzrostu zaagre gowane go produktu (proc., kw/kw SAAR) na udziały
głównych czynników wytwórczych (pkt. proc.,
kw/kw SAAR)

Wykres 2. De kompozycja stopy wzrostu akumulacji
kapitału fizyczne go (proc., kw/kw SAAR) na udziały
podstawowych kompone ntów (pkt. proc., kw/kw
SAAR)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Fernald
(2012).

Źródło: opracowanie własne na podstawie Fernald
(2012).

Wykres 3. Stopa inwe stycji (proc.) oraz je j główne
składowe (pkt. proc.)

Wykres 4. Stopa be zrobocia ogółem oraz stopa be zrobocia w grupach z wyższym i niższym wykszta łce nie m powyże j 25. roku życia (proc.)

Źródło: BEA.

Źródło: BLS.
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Wykres 5. Skumulowane proce ntowe zmiany wybranych zmie nnych makroe konomicznych podczas re ce sji
2007-2009 na tle pozostałych powoje nnych re ce sji
a. zagre gowany produkt

b. godziny

c. kapitał fizyczny

d. usługi pracy

e . wykorzystanie mocy prod.

f. łączna produktywność (TFP)

g. inwe stycje

h. zatrudnie nie

i. stopa be zrobocia

Uwagi: osie poziome zostały wyskalowane w kwartałach. Inde ks t odpowiada kwartałowi, w którym we dług
chronologii NBER rozpoczę ła się re ce sja. Czarne ciągłe linie oznaczają skumulowane proce ntowe zmiany
poszcze gólnych zmiennych od IV kw. 2007 r. (początek ostatnie j re cesji). Szare obszary stanowią historyczne
granice e kstremalnych trajektorii zmie nnych makroekonomicznych od mome ntu rozpoczę cia re ce sji. Czarne
prze rywane linie stanowią natomiast historyczne śre dnie traje ktorie zmie nnych makroe konomicznych od
mome ntu rozpoczę cia re ce sji. Wykorzystane dane obe jmują wszystkie powoje nne okre sy re ce sji we dług
NBER. Tym samym trajektorie średnie oraz e kstremalne wynikają z kształtowania się analizowanych zmie nnych w okre sach dzie się ciu re ce sji.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Fe rnald (2012), BEA oraz BLS.
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Wykres 6. Skumulowane proce ntowe zmiany wybranych zmie nnych makroe konomicznych podczas fazy
ożywie nia rozpoczę te j w drugie j połowie 2009 r. na tle pozostałych powoje nnych faz ożywie nia
a. zagre gowany produkt

b. godziny

c. kapitał fizyczny

d. usługi pracy

e . wykorzystanie mocy prod.

f. łączna produktywność (TFP)

g. inwe stycje

h. zatrudnie nie

i. stopa be zrobocia

Uwagi: osie poziome zostały wyskalowane w kwartałach. Inde ks t odpowiada kwartałowi, w którym we dług
chronologii NBER zakończyła się re ce sja. Czarne ciągłe linie oznaczają skumulowane proce ntowe zmiany
poszcze gólnych zmie nnych od II kw. 2009 r. (konie c ostatnie j re ce sji). Szare obszary stanowią historyczne
granice e kstremalnych trajektorii zmie nnych makroekonomicznych od mome ntu zakończenia re ce sji. Czarne
prze rywane linie stanowią natomiast historyczne śre dnie traje ktorie zmie nnych makroe konomicznych od
mome ntu zakończe nia re ce sji. Wykorzystane dane obe jmują wszystkie powoje nne okre sy re ce sji we dług
NBER. Tym samym trajektorie średnie oraz e kstremalne wynikają z kształtowania się analizowanych zmie nnych w okre sach ożywie nia nastę pujących po dzie się ciu re c e sjach.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Fe rnald (2012), BEA oraz BLS.
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Strefa euro
 Głównym motorem ożywienia gospodarczego pozostaje konsumpcja indywidualna wspierana niską inflacją i poprawą sytuacji na rynku pracy

Wykres 10. Dynamika PKB (proc., kw/kw) w stre fie
e uro i głównych gospodarkach w IV kw. ub.r.
i I kw. br. oraz ocze kiwania rynkowe za I kw. br.

 Wzrost aktywności w przemyśle wspierany jest przez rosnący popyt, przy umiarkowanym wzroście popytu zewnętrznego
 Ożywienie w strefie euro prowadzi do
wzrostu popytu na pracę i oddziałuje w
kierunku spadku liczby bezrobotnych
 Od marca br. realizowany jest przez EBC
rozszerzony skup aktywów, któremu towarzyszą osłabienie kursu euro i spadek
oprocentowania kredytów
 Wzrost cen energii oddziałuje w kierunku
wyższej dynamiki HICP w strefie euro
 Prognozy wskazują na kontynuację oż ywienia w 2015 r. i nieznaczne przyspieszenie wzrostu PKB w 2016 r.
Wzrost gospodarczy
W strefie euro powoli przyspiesza dynamika
PKB, zaś głównym czynnikiem wzrostu g ospodarczego w I kw. br. było prawdopodobnie nadal spożycie indywidualne. Pierwszy
odczyt danych o PKB był nieco gorszy od
oczekiwań rynkowych (0,4% kw/kw wobec
0,5% kw/kw; Wykre s 10). Brak jest jeszcze dokładnych danych o dekompozycji PKB w całej
strefie euro, lecz informacje pochodzące z
urzędów statystycznych głównych krajów
regionu wskazują, że silnie w kier unku wzrostu PKB oddziaływał popyt wewnętrzny, w
szczególności spożycie indywidualne. Ożywienie potwierdzane jest również przez wy ższą niż w IV kw. ub.r. dynamikę nakładów
inwestycyjnych w Niemczech, Francji i Włoszech.
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Źródło: Eurostat i Bloombe rg.

Tempo wzrostu PKB w Niemczech było w I
kw. br. niższe od oczekiwań rynkowych (zob.
następny rozdział o Niemczech). Głównym
czynnikiem, który wniósł ujemny wkład do
zmiany PKB była zmiana zapasów . Ujemny
był też wkład eksportu netto. Wzrost PKB
wspierany był zaś przez rosnące spożycie indywidualne, zbiorowe, jak i nakłady inwest ycyjne.
Wyższa od oczekiwań dynamika PKB we
Francji w I kw. br. wspierana była przez
wzrost spożycia indywidualnego. Pierwszy
odczyt PKB za I kw. br. był wyższy od oczekiwań (0,6% kw/kw wobec 0,4%). Związane
było to z silnym wzrostem konsumpcji towarów przemysłowych i przejściowym zwiększonymi wydatkami gospodarstw domowych
na energię. Dodatni był również wkład spożycia zbiorowego i choć nakłady inwestycyjne
spadły, spadały one wolniej niż w poprzednim
kwartale. Wysoki dodatni wkład do wzrostu
PKB wniosła również zmiana zapasów, podczas gdy wkład eksportu netto był ujemny.
Odczyty indeksu PMI (flash) z maja br. poprawiły się nieznacznie i sygnalizują utrzym anie się dodatniej, choć nieco niższej niż w I kw.
br., dynamiki PKB w II kw. br. Wzrost konsumpcji towarów przemysłowych wspierał
produkcję w przemyśle w I kw. br., a relaty wnie niska dynamika eksportu towarów oraz

Strefa euro
niski poziom subkomponentu PMI informuj ącego o napływie nowych zamówień eksport owych mogą wskazywać, że w gospodarce
francuskiej nie oddziałują jeszcze korzyst ne
efekty osłabienia euro.
Na dynamikę PKB we Włoszech w I kw. br.
korzystnie oddziaływał dodatni wkład zmiany zapasów. Jednocześnie wpływ osłabienia
euro nie jest jeszcze widoczny w danych o
eksporcie. Włoska gospodarka zanotowała w I
kw. br. wzrost PKB nieco powyżej oczekiwań
(0,3% kw/kw wobec 0,2%). Oprócz zmiany
zapasów, dodatni wkład do wzrostu PKB
wniosły również inwestycje (głównie inwest ycje w środki transportu). Spożycie indywidualne obniżyło się, mimo poprawy na rynku
pracy oraz wprowadzenia przez rząd nowych
instrumentów wspierających gospodarstwa
domowe o najniższych dochodach. Choć dynamika eksportu towarów w I kw. br. była
relatywnie niska, czemu towarzyszyło niskie
tempo wzrostu produkcji przemysłowej, możemy oczekiwać, że efekty poprawy konkurencyjności cenowej eksportu będą silniej działać w kolejnych kwartałach. Warto jednak pamiętać, że relacja eksportu do PKB włoskiej
gospodarki jest niższa niż w całej strefie euro
(30% wobec 45%).
Wysokie tempo wzrostu PKB w Hiszpanii w I
kw. br. i szybki spadek liczby bezrobotnych
potwierdzają, że ożywienie w tym kraju pozostaje silne. Głównym motorem wzrostu
hiszpańskiej gospodarki jest spożycie indyw idualne, wspierane przez rosnące dochody do
dyspozycji, szybki spadek liczby bezrobotnych
oraz obniżkę podatków 5 wprowadzoną z początkiem br. Ożywienie potwierdzane jest
również przez dane o produkcji przemysłowej
i wysoki poziom wskaźnika nastrojów w tym
sektorze. Przedsiębiorstwa z sektora przemysłowego deklarowały w kwietniowych ankieZmiany w systemie podatkowym wprowadzone
1 stycznia br. pole gają na re dukcji opodatkowania
pracy i zwię ksze niu progre sywności stawe k. Obniżono stawki dla najmnie j zarabiających. Hiszpańskie banki kome rcyjne szacują, że re dukcja
e fe ktywne j stawki podatku PIT przyczyni się do
podnie sie nia PKB o 0,3 pkt. proc.
5
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tach PMI utrzymywanie się wysokiej dynamiki
napływu nowych zamówień eksportowych.
Koniunktura przedsiębiorstw
Wzrost aktywności w przemyśle wspierany
jest przez rosnący popyt wewnętrzny i zauważalne są pierwsze pozytywne skutki osłabienia euro. Produkcja w przemyśle rośnie
(Wykres 11) pod wpływem popytu wewnętr znego, na co wskazuje silny wzrost produkcji
dóbr konsumpcyjnych. Produkcję w przemyśle
wspierają również pozytywne efekty osłabienia euro, prowadzące do poprawy konkurencyjności cenowej eksportu strefy euro. W lutym i marcu br. wystąpiło nieznaczne przyspieszenie dynamiki eksportu towarów. Mimo
nieoczekiwanego spadku produkcji w marcu
br., co w dużym stopniu związane było ze
spadkiem produkcji energii, w całym I kw. br.
produkcja przemysłowa zanotowała wyższą
dynamikę niż w IV kw. ub.r.
Wykres 11. Dynamika produkcji w stre fie e uro
(proc., r/r)

Źródło: Eurostat.

Poprawę koniunktury przedsiębiorstw potwierdzają także wskaźniki nastrojów. Pomimo spadków w maju (flash) i kwietniu, Indeks PMI Composite (Wykres 12) utrzymuje
się powyżej średniej dla I kw. br., a jego poziom sygnalizuje, że tempo wzrostu PKB w II
kw. br. będzie zbliżone do poziomu notow anego w I kw. br. Korzystny był również odczyt
wskaźnika ESI, który wzrósł w kwietniu pod
wpływem poprawy subkomponent ów informujących o koniunkturze w usługach i b udownictwie. Dobra koniunktura utrzymuje się
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w sektorze usług, wspierana przez zwiększaj ący się napływ nowych zamówień.
Wykres 12. Inde ks PMI Composite dla głównych
gospodare k stre fy e uro (pkt.)

przednim kwartale. Wynikało to ze słabszego
niż w poprzednim kwartale popytu na kredyt
finansujący nakłady inwestycyjne oraz powszechniejszego wykorzystania innych źródeł
finansowania, m. in. obligacji korporacyjnych.
Wykres 13 Oproce ntowanie nowo udzie lanych
kre dytów w stre fie e uro (proc.)

Źródło: Markit Economics.

Wraz z wyhamowaniem pokryzysowych dostosowań w sektorze budowlanym rośnie
produkcja w tym sektorze. Na koniunkturę w
sektorze budow lano-montażowym korzystnie
oddziałują również ożywienie w strefie euro i
niskie oprocentowanie kredytów mieszkaniowych. Od stycznia br. produkcja rośnie w ujęciu 3m/3m, co w dużym stopniu związane jest
z wyraźną poprawą w Niemczech (zob. rozdział o Niemczech). W I kw. br. produkcja
budowlana w ujęciu kw/kw wzrosła, poza
Niemcami, również we Włoszech. Rosnąca
produkcja oddziałuje w kierunku poprawy
nastrojów przedsiębiorców. Wskaźnik PMI dla
tego sektora od lutego br. utrzymuje się na
najwyższym poziomie od 2011 r.
Dynamika kredytu dla firm pozostaje niska,
co jest związane ze słabym popytem inwestycyjnym firm. W świetle wyników Bank Lending
Survey słabość popytu wewnętrznego wydaje
się być silniejszym czynnikiem oddziałującym
na inwestycje przedsiębiorstw niż ograniczenia w podaży kredytu. Obserwowanej w
ostatnich kwartałach poprawie aktywności w
strefie euro towarzyszy coraz wolniejszy spadek wolumenu kredytu dla przedsiębiorstw.
Poprawa dynamiki kredytu jest efektem spadku oprocentowania kredytów (Wykres 13) oraz
łagodzenia kryteriów kredytowych przez banki. Wzrost popytu na kredyt ze strony przedsiębiorstw był słabszy w I kw. br. niż w po20

Źródło: EBC.

Rynek pracy
Ożywienie w strefie euro prowadzi do wzrostu popytu na pracę i oddziałuje w kierunku
spadku liczby bezrobotnych. Od początku
2014 r. utrzymuje się słaby wzrost liczby pr acujących. Towarzyszy temu spadek liczby
bezrobotnych, który był wyraźnie silniejszy w
I kw. br. niż w IV kw. ub.r. (Wykres 14). Wiąże
się to m.in. z przyspieszeniem pozytywnych
tendencji na hiszpańskim rynku pracy, lecz
także z poprawą we Włoszech (po wzroście
liczby bezrobotnych w IV kw. ub.r.)
i kontynuacją trendu w Niemczech. Spadek
liczby bezrobotnych w I kw. br. przyczynił się
do obniżenia stopy bezrobocia do 11,3%.
Wskaźnik ten pozostaje stabilny od stycznia
br.
Popyt na pracę przekłada się silniej na wydłużanie czasu pracy niż wzrost zatrudnienia.
Liczba przepracowanych godzin na zatrudnionego rośnie szybciej od liczby osób pracuj ących. Zjawisko to jest szczególnie silne w
przemyśle i budownictwie, gdzie relatywnie
wysokiej dynamice łącznej liczby przepracowanych godzin w III i IV kw. ub.r. towarzyszył
słaby wzrost liczby pracujących. Nowe miejsca
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pracy powstają zatem głównie w sektorze
usług.
Wykres 14. Zmiana liczby be zrobotnych w głównych gospodarkach stre fy e uro (proc., 3m/3m)

chodów osobowych. Relatywnie wysoki pozostaje poziom wskaźnika zaufania konsumentów (Wykres 16).
Wykres 16. Dynamika sprze daży de taliczne j, re je stracji nowych samochodów osobowych (proc., r/r)
oraz nastroje konsume ntów (pkt.)

Źródło: Eurostat.

Dynamika płac nominalnych w strefie euro
pozostaje niska, co związane jest głównie z
wysokim poziomem bezrobocia. Najwyższe
tempo wzrostu płac występuje w Niemczech,
dynamika we Francji zbliżona jest do średniej
w strefie euro, podczas gdy w Hiszpanii i we
Włoszech płace rosną wyraźnie wolniej.
Wykres 15. Dynamika dochodów do dyspozycji
gospodarstw domowych (proc., kw/kw)

Źródło: Eurostat.

Na wzrost konsumpcji indywidualnej korzystnie oddziałuje również wzrost wolumenu kredytów dla gospodarstw domowych.
Łagodzenie kryteriów kredytowych (Wykres
17) przez banki i spadek oprocentowania kr edytów oddziałują w kierunku wzrostu dynamiki kredytów, choć pozostaje ona w dalszym
ciągu niska. Banki oczekują dalszego wzrostu
popytu na kredyt konsumpcyjny w II kw. br.
Wykres 17. Kryte ria udzie lania kre dytów w stre fie
e uro we dług Bank Lending Survey (pkt. proc.)*

Źródło: Eurostat.

Koniunktura konsumencka
Wzrost realnych dochodów do dyspozycji
sprzyja rosnącemu spożyciu indywidualnemu. Rosnące wydatki konsumpcyjne są odzwierciedlone w utrzymującej się wysokiej
dynamice sprzedaży detalicznej oraz silnym
wzroście liczby nowo zarejestrowanych samo21

* Odsetek netto banków zacieśniających i łagodzącyc h
politykę kredytową. Wartości dodatnie (ujemne) oznac zają
zacieśnienie (poluzowanie) kryteriów kredytowych.

Źródło: EBC.

Strefa euro
Polityka pieniężna
Od marca br. EBC realizuje program rozszerzonego skupu aktywów. Program skupu
aktywów, obejmuje dotychczasowy skup
CBPP3 6 i ABSPP7 oraz skup obligacji rządowych, agencyjnych i obligacji europejskich
instytucji ponadnarodowych 8. Program przewidziany jest do września 2016 r. (z możliw ością przedłużenia do momentu, kiedy inflacja
w strefie euro powróci na ścieżkę zgodną z
średniookresowym celem EBC) i zakłada miesięczne zakupy aktywów o wartości 60 mld
euro. Najważniejszym efektem programu skupu aktywów jest osłabienie kursu euro (o 7,3%
między grudniem ub.r. a majem br.).

je, że w kierunku wyższej inflacji w coraz
większym stopniu oddziałuje osłabienie kursu
euro. Potwierdza to również wzrost PPI
(Wykres 19) w ujęciu m/m, trwający od lutego
br. Wyhamowanie tendencji deflacyjnych sygnalizowane jest również przez przedsiębiorców w ankietach PMI, w których deklarowali
oni spowolnienie tempa spadku cen dóbr w ytworzonych oraz najsilniejszy od ośmiu miesięcy wzrost kosztów, głównie pod wpływem
rosnących cen komponentów importowanych.
Wykres 19. Wskaźnik PPI w stre fie e uro (proc.)

Inflacja
Wykres 18. Dynamika HICP w stre fie e uro i je go
główne kompone nty (proc., r/r)

Źródło: Eurostat.

Prognozy

Źródło: Eurostat.

Wzrost cen energii oddziałuje w kierunku
wyhamowania deflacji w strefie euro. Dynamika HICP wzrosła w kwietniu br. do 0%, pod
wpływem przyspieszenia wzrostu cen energii
(Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.). Nieznacznie wzrosła również inflacja
bazowa. Wyraźny wzrost dynamiki cen przemysłowych towarów importowanych wskazuCBPP3 - trze ci program skupu obligacji zabezpieczonych.
7 ABSPP - skup papie rów wartościowych zabe zpie czonych aktywami.
8 W przypadku długu publiczne go skup bę dzie się
odbywał na rynku wtórnym w ilości proporcjonalne j do klucza kapitałowe go EBC.
6
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Komisja Europejska i Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniosły prognozy wzrostu
PKB w strefie euro na 2015 i 2016 r. Podniesienie prognozy przez KE i MFW było związane z pozytywnymi efektami spadku cen ropy
naftowej oraz nadzwyczajnych działań EBC,
oddziałujących w kierunku deprecjacji kursu
euro. MFW wskazuje jednocześnie, że wpływ
zmiany kursu walutowego może być znacznie
silniejszy od wpływu spadku cen ropy. Istotny
wpływ na wzrost dynamiki PKB ma również
wyhamowanie zacieśnienia fiskalnego w str efie euro. Korzystne odczyty wskaźników koniunktury przyczyniły się do podniesienia
prognoz wzrostu przez uczestników rynku
ankietowanych przez Bloomberg w maju br. W
dalszym ciągu zagrożeniem dla ożywienia w
strefie euro pozostaje brak porozumienia w
sprawie pomocy finansowej dla Grecji. W ankiecie opublikowanej pod koniec maja br.
przez Sentix, uczestnicy rynku szacowali
prawdopodobieństwo wystąpienia tego kraju
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ze strefy euro na 41,2% (wobec 35,5% w marcu
br. i 10% w listopadzie 2014 r.).

euro, prowadząca do wzrostu cen dóbr importowanych. Obok czynników zewnętrznych, na
inflację wpływać będą również czynniki w ewnętrzne: wraz z umocnieniem ożywienia
oczekiwane jest podniesienie dynamiki płac, a
wzrost popytu przyczyni się do wzrostu marż
przedsiębiorstw.

Wzrost cen ropy naftowej oraz poprawa perspektyw wzrostu przyczyniła się do podwyższenia prognoz inflacji HICP. W ocenie Komisji Europejskiej, w kolejnych kwartałach
2015 r. i 2016 r. możemy oczekiwań nieznacznego wzrostu cen ropy naftowej i innych surowców. W kierunku wyższej inflacji oddziaływać będzie również kontynuacja osłabienia

Tabela 3. Wybrane wskaźniki makroe konomiczne dla strefy e uro
I 14

Rachunki narodowe

2013

2014

PKB
Konsumpcja prywatna
Inwestycje
Eksport
Import
Rynek pracy
Zatrudnienie
Wynagrodzenia
Stabilność makroekonomiczna
Saldo obrotów bieżących (% PKB)
MPI netto (% PKB)
Deficyt SFP (% PKB)
Dług SFP (% PKB)

-0,5
-0,7
-2,5
2,0
1,2

0,9
1,0
1,0
3,7
3,8

0,3
0,2
0,4
0,4
0,5

-0,7
1,7

0,6
1,6

0,2
0,4

2,4
-13,5
-2,9
91,1

1,2
-12,7
-2,4
92,0

1,9
-11,4
-2,4
92,1
sty 15

-0,7
-3,3
-0,8
-18,7
12,0

0,8
1,5
1,3
-10,0
11,6

-0,1
1,0
0,4
-8,5
11,3

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

0,4
0,9
-0,1
-1,3
1,9
-1,1

-1,1
-

Koniunktura bieżąca
Produkcja przemysłowa
Produkcja budowlana
Sprzedaż detaliczna
Zaufanie konsumentów (pkt)
Stopa bezrobocia (%)
Ceny i inflacja
HICP
Inflacja bazowa
Ceny żywności
PPI
M3
Kredyty dla sektora prywatnego*

II 14
III 14
IV 14
(proc., kw/kw lub poziom)
0,1
0,2
0,3
0,2
0,5
0,4
-0,5
0,0
0,4
1,3
1,5
0,8
1,3
1,7
0,4
0,3
0,1

0,2
0,5

0,1
0,6

I 15

I 14

II 14

0,4
-

1,1
0,7
2,3
3,6
3,6

-

0,2
1,7

1,8
2,0
2,2
-9,7
-9,0
-8,7
-2,4
-2,2
-2,4
92,8
92,2
92,1
lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15
(proc., m/m lub poziom)
1,0
-0,3
-1,6
0,8
0,1
-0,8
-6,7
-3,7
-4,6
-5,5
11,3
11,3
0,6
-

0,2
-

-

-

sty 15
0,7
0,7
2,8
-0,6
0,6
-0,5
-3,5
3,8
0,4

IV 14

I 15

0,8
0,8
1,1
3,1
3,7

III 14
(proc., r/r)
0,8
1,1
0,4
4,0
3,9

0,9
1,4
0,3
4,1
4,1

1,0
-

0,6
1,4

0,7
1,5

0,9
1,6

-

lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15
(proc., r/r)
1,9
1,8
-3,5
-2,7
2,8
1,6
-0,3
0,7
0,1
-2,8
4,1
0,6

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

0,0
0,7
0,6
5,3
0,8

-

* Wartości kre dytów skorygowane o sprze daż i se kurytyzację aktywów.

Tabela 4. Prognozy makroe konomiczne dla strefy e uro
2015

2016

2017

I 2015

II 2015

III 2015

IV 2015

1,0

1,4

1,6

1,7

1,0

1,3

1,6

1,7

-0,3

-0,1

0,2

0,6

-0,1

0,0

0,2

0,7

Realny PKB (proc., r/r)
MFW (kwi-15)

1,5

1,6

KE (maj-15)

1,5

1,9

Bloomberg (maj-15)

1,5

1,8

OECD (mar-15)

1,4

2,0

EBC (mar- 15)

1,5

1,9

1,6

1,6

2,1
HICP (proc., r/r)

KE (maj-15)

0,1

1,5

Bloomberg (maj-15)

0,2

1,3
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1,5

Niemcy

Niemcy
 Gospodarka niemiecka kontynuuje ożywienie, mimo wolniejszego od oczekiwań
wzrostu PKB w I kw. br.
 Głównym czynnikiem wzrostu pozostaje
spożycie indywidualne, przy umiarkowanym ożywieniu inwestycji i negatywnym
wkładzie eksportu netto.

(0,5% kw/kw 9). Na dużą zmienność dynamiki
PKB na przełomie 2014 i 2015 r. wpłynęła
przede wszystkim pozycja „zmiana zapasów”,
podczas gdy pozostałe komponenty PKB kontynuowały w I kw. br. tendencje obserwowane
10
w IV kw. br.
Wykres 20. Dynamika oraz struktura tworze nia PKB
w Nie mcze ch (proc., kw/kw swda)

 Korzystnej koniunkturze w usługach, handlu detalicznym i budownictwie towarzyszy
niestabilny i słabszy niż w ub.r. popyt zewnętrzny, spowalniający tempo ożywienia
inwestycji w maszyny i urządzenia.
 Stopniowe wyczerpywanie się zasobów
pracy przyczynia się do wolniejszego wzrostu zatrudnienia i stopniowego przyspieszenia wzrostu płac.
 Wzrost kosztów wytwarzania związany z
rosnącymi płacami i cenami importu przyczynił się do odbicia oczekiwań inflacyjnych oraz cen konsumpcyjnych.
Wzrost gospodarczy
W gospodarce niemieckiej kontynuowane
jest ożywienie aktywności gospodarczej, przy
czym jego tempo od początku ub.r. podlega
istotnym wahaniom (Wykres 20). Do podwyższonej zmienności przyczyniły się w tym okr esie głównie szoki zewnętrzne, takie jak wahania popytu na niemiecki eksport, ryzyka geopolityczne przekładające się na wzrost niepewności wśród przedsiębiorców i konsumentów, silny spadek cen ropy oraz deprecjacja
euro. Dodatkow ym czynnikiem mającym
wpływ na wahania poziomu aktywności gospodarczej były zmienne warunki atmosferyczne i terminy świąt.
Po nadspodziewanie silnym wzroście PKB w
IV kw. ub.r., tempo ożywienia w gospodarce
niemieckiej uległo spowolnieniu. Dynamika
PKB w I kw. br. wyniosła 0,3% kw/kw, co było
wynikiem słabszym od oczekiwań rynkowych
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Źródło: Eurostat.

Głównym motorem ożywienia w Niemczech
pozostaje spożycie indywidualne, które było,
podobnie jak w poprzednich kwartałach,
wspierane szybkim i stabilnym wzrostem
dochodów z pracy. Realne dochody gospodarstw domowych były w I kw. br. dodatkowo
wspierane przez spadek cen dóbr konsumpcyjnych.
W I kw. br. gospodarstwa domowe wykorzystały do finansowania konsumpcji dodatkowe środki zaoszczędzone w IV kw. 2014 r.
Me dianowa prognoza z ankie ty Bloombe rga
prze prowadzone j w dn. 10-16 kwie tnia br.
10 Wraz z publikacją 22 maja br. szcze gółowych
dane o wzroście PKB w I kw. br. istotnie zre widowano dane o strukturze tworze nia PKB w poprze dnich kwartałach, natomiast dane o dynamice
PKB kw/kw nie ule gły zmianie . W szcze gólności,
niższa niż poprze dnio raportowano była w 2014 r.
dynamika e ksportu, wzrost importu w IV kw. br.
był dwukrotnie szybszy niż poprze dnio wskazywano. W re zultacie , wkład e ksportu ne tto do
wzrostu PKB był w IV kw. ub.r. uje mny, a nie dodatni. Z drugie j strony, zmiana zapasów podwyższyła (a nie obniżyła) wzrost PKB w IV kw. ub.r.
9

Niemcy
Obrazuje to spadek stopy oszczędności z w ysokiego poziomu w IV kw. u.br. Mimo utrzymania się szybkiego tempa wzrostu dochodów
z pracy, w I kw. br. realny dochód do dyspozycji gospodarstw domowych wzrósł bowiem
jedynie minimalnie, po serii szybkich wzrostów w całym 2014 r. Przyczyniły się do tego
dwa czynniki tymczasowe. Po pierwsze, realizacja niektórych postanowień umowy koalicyjnej skutkowała szybkim wzrostem transferów socjalnych w II poł. ub.r. Efekt bazy spr awił, że w I kw. br. kwartalne tempo wzrostu tej
pozycji wyraźnie obniżyło się. Po drugie, w I
kw. br. nastąpiło silne pogorszenie się salda
pozostałych dochodów gospodarstw domowych.
W I kw. br. ożywienie gospodarcze w Niemczech wspierane było także, choć w ograniczonym stopniu, przez przyspieszenie wzrostu nakładów brutto na środki trwałe. Przyczyniły się do niego zarówno inwestycje
mieszkaniowe jak i wydatki na maszyny i
urządzenia, których realna wartość powróciła
w I kw. br. do poziomu z 2011 r. Na wzrost
nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw
przełożył się silny wzrost nadwyżki operacyjnej i dochodu mieszanego oraz dochodów z
własności. Korzystne sygnały dot. inwestycji
napływają także z rynku kredytowego: w I kw.
br. udzielono wyraźnie więcej kredytów o
zapadalności powyżej 5 lat.
Na tempo wzrostu PKB w Niemczech nadal
negatywnie oddziałuje koniunktura zewnętrzna. Wkład eksportu netto do wzrostu
PKB był w I kw. br. ponownie ujemny. Osłabienie dynamiki wzrostu u głównych partnerów handlowych spoza strefy euro (USA, Chiny, Rosja, Brazylia) przyczyniło się do ponownego obniżenia się kwartalnej dynamiki eksportu. Równocześnie korzystne uwarunkow ania dla konsumpcji (rosnące dochody z pracy,
poprawa nastrojów konsumenckich oraz silny
spadek cen ropy) przełożyły się na wyraźny
wzrost importu.
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Koniunktura przedsiębiorstw
W IV kw. ub.r. i w I kw. br. koniunktura
niemieckich przedsiębiorstw podlegała istotnym wahaniom. Najbardziej korzystne były w
tym okresie nastroje przedsiębiorców z sektora
usług. Wyraźnie poprawiła się ocena bieżącej
sytuacji przez przedsiębiorców budowlanych i
w sektorze handlu detalicznego. W tym samym czasie wskaźniki koniunktury w sektorze
przemysłowym wykazywały silne wahania
związane ze zmiennymi oczekiwaniami dotyczącymi perspektyw wzrostu popytu zewnętrznego.
W pierwszych miesiącach 2015 r. zaobserwowano zróżnicowanie koniunktury w przemyśle pomiędzy sektorami zorientowanymi na
eksport a produkującymi głównie na rynek
krajowy. W I kw. br. odnotowano jedynie
nieznacznie dodatnią dynamikę produkcji
sprzedanej przemysłu. W sektorach eksportowych (metalowym, samochodowym i maszynowym), będących motorami wzrostu w IV
kw. ub.r. produkcja sprzedana przemysłu w I
kw. br. obniżyła się. Z drugiej strony, z dobrej
koniunktury w sektorze budowlanym skorzystali producenci wyposażenia biur i mieszkań
(sprzęt elektroniczny, meble). Niskie ceny ropy
przyczyniły się natomiast do wzrostu popytu
na wyroby przemysłu rafineryjnego i chemicznego.
Zmienność uwarunkowań niemieckiej g ospodarki w ostatnim okresie przyczyniła się
do pogorszenia oczekiwań co do przyszłego
tempa wzrostu. Niemniej kontynuacja ożywienia nie wydaje się zagrożona. Na spadek
wskaźników oczekiwań przedsiębiorców i
analityków w kwietniu i maju br. (Wykres 21)
wpłynęły m.in. słabsze niż zakładano dane o
wzroście PKB w I kw. br., brak silnych przesłanek wskazujących na przyspieszenie wzr ostu popytu zagranicznego oraz strajk pracowników sektora kolejowego w maju br., zwiększający miesięczne wahania aktywności gospodarczej.

Niemcy
Aktualnie brak jest sygnałów wskazujących
na istotną poprawę perspektyw dla przetwórstwa przemysłowego w najbliższych miesiącach. W I kw. br. nastąpił silny spadek zamówień zagranicznych, a wyniki ankiet PMI sygnalizują na jedynie powolny ich napływ
kwietniu i maju br.

Silny popyt konsumencki obserwowany od
II poł. ub.r. pozytywnie oddziałuje na aktywność w handlu detalicznym. W świetle
ankiet Komisji Europejskiej, sektor ten odnotował największą poprawę nastrojów od początku roku i w dalszym ciągu przyczynia się
do wzrostu zatrudnienia.

Niestabilna koniunktura w przemyśle stanowi czynnik hamujący dalsze przyspieszenie inwestycji w maszyny i urządzenia. Biorąc pod uwagę pozostające do dyspozycji wolne moce produkcyjne w niektórych branżach
oraz duże znaczenie sektora eksportowego dla
gospodarki niemieckiej, można ocenić, że niska dynamika światowego handlu będzie
ograniczać ożywienie inwestycji w Niemczech.

Wykres 21. Wskaźniki nastrojów gospodarczych prze dsię biorców (Ifo) i analityków (ZEW) w Nie mcze ch

Sektor budowlany w I kw. br. kontynuował
ekspansję przerwaną w II i III kw. ub.r. Do
najszybszego od roku kwartalnego wzrostu
produkcji budowlano-montażowej przyczyniło
się w I kw. br. zarówno budownictwo mieszkalne (w tym prace wykończeniowe), jak i
inwestycje przedsiębiorstw. Dodatkowo na
poziom produkcji budowlano-montażowej
korzystnie oddziaływała łagodna zima.
Krótkoterminowe perspektywy wzrostu budownictwa pozostają wyraźnie korzystne.
Oczekiwania przedsiębiorców na najbliższe 12
miesiące wg ankiet PMI były w ostatnich miesiącach najwyższe od czterech lat. Przełożyło
się to na silną kreację zatrudnienia i wzrost
zakupów przedsiębiorstw. Głównym czynnikiem pobudzającym aktywność budowlaną
pozostaje popyt mieszkaniowy, wspierany
rosnącymi dochodami gospodarstw domowych i napływami imigracyjnymi. Ponadto, w
warunkach łagodnych warunków finansow ania, dynamika kredytu na zakup mieszkań
kontynuowała tendencję wzrostową obserw owaną od IV kw. br., osiągaj ąc w ostatnich miesiącach najwyższy od dekady poziom 2,5% r/r.
Mimo pogorszenia nastrojów w kwietniu i
maju br., w sektorze usług utrzymuje się
korzystna koniunktura. Obrazują ją wysokie
oczekiwania co do przyszłej sytuacji gospodarczej, stabilna kreacja zatrudnienia i napływ
zamówień.
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Źródło: Instytut Ifo, Centrum ZEW .

Rynek pracy
Obserwowane od początku roku wahania
koniunktury w przemyśle oraz wprowadzenie płacy minimalnej od stycznia br. nie
wpłynęły dotąd na obniżenie popytu na pracę. Obrazują to wysokie wartości indeksów
dot. planów zatrudnienia, zwłaszcza w sekt orze usług. Na bardzo wysokim poziomie
utrzymały się także wskaźniki planów zatrudnienia BA-X i Instytutu Ifo.
Równocześnie oczekiwane tempo wzrostu
zatrudnienia w 2015 r. jest niższe niż w ub.r.,
do czego przyczynia się stopniowe wyczerpywanie się dostępnych zasobów pracy. Od
początku 2015 r. liczba pracujących zwiększyła
się jedynie nieznacznie, mimo podobnego
wzrostu wakatów, co w II poł. ub.r. Wolniejszy
niż w ub.r. był także spadek liczby bezrobotnych.
Poprawa pozycji negocjacyjnej pracobiorców
w związku z kurczeniem się dostępnych zasobów pracy przyczynia się do jedynie
umiarkowanego wzrostu płac nominalnych.
W I kw. br. tempo wzrostu nominalnych płac
na zatrudnionego oraz godzinowych płac ne-

Niemcy
gocjowanych pozostało na poziomie obserwowanym w poprzednich kwartałach. Wobec
bardzo niskiej inflacji na początku br., przełożyło się to na przyspieszenie wzrostu płac
realnych (Wykres 22). Równocześnie na wciąż
umiarkowaną skalę presji płacowej wskazuje
fakt, że podobnie jak w 2014 r., duże znaczenie
dla wzrostu płac negocjowanych miały wypłaty premii i dodatków, podczas gdy tempo
wzrostu płac bazowych pozostało umiarkowane.

producenckich w przemyśle w ujęciu m/m
(Wykres 24). Przyczyną tego są rosnące koszty
pracy (wynikające z wprowadzenia płacy minimalnej oraz przyśpieszenia wzrostu płac
negocjowanych) oraz silny wzrost cen importu
z wyłączeniem nośników energii, wynikający z
osłabienia kursu euro. Wzrost cen energii przełożył się na odbicie wskaźnika HICP. Wzrosła
także inflacja postrzegana przez gospodarstwa
domowe oraz ich oczekiwania inflacyjne (wg
ankiet Komisji Europejskiej).

Wykres 22. Wybrane wskaźniki rynku pracy w Nie mcze ch

Wykres 23. Dynamika wskaźnika HICP i je go składowych w Nie mcze ch (proc., r/r swda)

Źródło: Statistisches Bunde samt De utschland.

Koniunktura konsumencka

Źródło: Eurostat.
Wykres 24. Dynamika cen produce nckich w prze myśle
(PPI) w Nie mcze ch (proc., r/r swda)

Korzystne i umacniające się nastroje konsumenckie przekładają się od początku roku na
wzrost zakupów. W pierwszych miesiącach
br. sprzedaż detaliczną wspomagał spadek cen
paliw oraz wzrost popytu na wyposażenie
biur i mieszkań, związany z wysoką aktywnością budowlano-montażową.
Aktualne wysokie tempo wzrostu spożycia
indywidualnego powinno zostać utrzymane
także w następnych kwartałach dzięki rosnącym dochodom z pracy. W świetle ankiet KE,
obecna sytuacja jest oceniana przez gospodarstwa domowe jako sprzyjająca dokonywaniu
większych zakupów i wyraźnie niesprzyjająca
zwiększaniu oszczędności.
Inflacja
Inflacja w Niemczech pozostaje niska, ale w
ostatnich miesiącach stopniowo rosła (Wykres
23). Od lutego br. obserwuje się wzrost cen
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Źródło: Eurostat.

Dynamika inflacji bazowej (tj. po wyłączeniu
żywności nieprzetworzonej i energii) zwiększyła się w porównaniu do stycznia br. i w
kwietniu br. była w ujęciu r/r jedynie nieznacznie niższa niż przeciętnie w ub.r. W
kierunku jej wzrostu, oprócz ustępowania
pośrednich efektów spadku cen energii, wpłynęło także wprowadzenie płacy minimalnej,
przekładające się na szybszy wzrost cen nie-

Niemcy
których usług (m.in. fryzjerskich, przewozowych, gastronomicznych i hotelarskich).
Prognozy
W ostatnich miesiącach Komisja Europejska
oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy
nieznacznie podniosły prognozy wzrostu dla
Niemiec w 2015 r. w stosunku do projekcji
opublikowanych na początku br. Głównym
czynnikiem przemawiającym za tym był silniejszy niż oczekiwano wzrost PKB w IV kw.
ub.r. oraz impuls dla spożycia indywidualnego wynikający z silnego spadku cen energii na
przełomie 2014 r. i 2015 r.
Ośrodki zewnętrzne przewidują, że w okresie 2015-2016 dynamika PKB utrzyma się na
poziomie zbliżonym do zeszłorocznej dzięki
korzystnym uwarunkowaniom popytu krajowego. W szczególności, spożycie indywidualne wspierane będzie przez dalszy, choć wolniejszy niż w poprzednich latach, wzrost zatrudnienia oraz przyspieszenie dynamiki płac.
Niestabilna sytuacja w otoczeniu zewnętr znym nadal ograniczać będzie natomiast tempo
wzrostu inwestycji w maszyny i urządzenia.
W opinii ośrodków zewnętrznych, ich dynamika będzie w 2015 r. niższa niż w ub.r. i
przyspieszy dopiero w 2016 r. Bliski zera bądź
negatywny będzie w tym czasie wkład eksportu netto do PKB. Przyczynią się do tego
umiarkowane perspektywy wzrostu świat owego handlu oraz wysoka prognozowana
dynamika spożycia indywidualnego w Niemczech, przekładająca się na wzrost popytu na
towary importowane.
W średnim okresie zarówno popyt krajowy,
jak i dynamikę produktu potencjalnego po-
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winny wspierać także inwestycje publiczne,
których niedostateczny poziom był wskazywany przez Komisję Europejską i ośrodki
analityczne jako bariera wzrostu produktywności. W marcu br. ogłoszono, że w latach
2016-2018 rząd federalny przeznaczy łącznie
dodatkowe 10 mld euro na rozwój infrastruktury komunikacyjnej i cyfrowej, poprawę efektywności energetycznej i ochronę środowiska
oraz budownictwo socjalne. Dodatkowo utw orzony zostanie fundusz w wysokości 3,5 mld
euro mający wspierać inwestycje zadłużonych
samorządów w latach 2016-2019.
Od 2017 r. spodziewane jest stopniowe obniżenie dynamiki PKB w Niemczech do poziomu wyznaczonego przez tempo wzrostu
produktu potencjalnego. Wraz ze starzeniem
się społeczeństwa jest oczekiwany jego spadek
do poziomu 1,1%-1,3%. Obecnie, w ocenie
ośrodków zewnętrznych luka popytowa (różnica między aktualnym a potencjalnym poziomem PKB) kształtuje się poniżej 1% produktu potencjalnego, a przewidywane tempo
wzrostu PKB w latach 2015-2016 przewyższać
będzie dynamikę produktu potencjalnego.
W porównaniu do projekcji z lutego br., Komisja Europejska zrewidowała w górę prognozę wskaźnika HICP na 2015 i 2016 r. (o 0,2
pkt. proc.). Do czynników przemawiających za
nieco szybszym wzrostem cen w kolejnych
kwartałach należy sygnalizowany przez
przedsiębiorstwa wzrost kosztów wytwarzania, do którego przyczyniła się deprecjacja
euro oraz nieco szybsze tempo wzrostu płac.

Niemcy

Tabela 5. Nie mcy − wybrane wskaźniki makroe konomiczne
I 14

II 14

0,8
0,8
3,0
0,1
0,2

II 14
III 14
IV 14
I 15
(%, kw/kw lub poziom)
-0,1
0,1
0,7
0,3
0,0
0,7
0,7
0,6
-1,7
-1,2
0,8
1,5
1,0
1,5
1,0
0,8
0,7
0,8
1,9
1,5

2,3
1,4
7,6
3,6
4,2

1,4
0,6
3,3
3,2
3,4

0,8
2,9

0,3
0,9

0,3
0,5

0,7
3,0

0,9
2,8

7,5
29,6
0,1
77,1

7,2
36,4
0,7
74,7

6,9
30,9
75,8
sty 15

0,2
-0,3
0,4
6,2
9,4
3,2
-4,2
5,2

1,3
2,7
1,8
9,1
13,9
4,4
1,1
5,0

-0,4
1,6
0,8
6,6
12,5
0,8
0,0
4,8

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

0,8
1,3
0,9
-0,6
0,1

-0,6
-

Rachunki narodowe

2013

2014

PKB
Konsumpcja prywatna
Inwestycje
Eksport
Import
Rynek pracy
Zatrudnienie
Wynagrodzenia
Stabilność makroekonomiczna
Saldo obrotów bieżących (% PKB)
MPI netto (% PKB)
Saldo SFP (% PKB)
Dług SFP (% PKB)

0,1
0,8
-0,6
1,6
3,1

1,6
1,1
3,3
3,8
3,5

0,6
2,2

Koniunktura bieżąca
Produkcja przemysłowa
Produkcja budowlana
Sprzedaż detaliczna
Ifo Business Climate (pkt)
Ifo- ocena bieżącej sytuacji (pkt)
Ifo- oczekiwania (pkt)
Zaufanie konsumentów (pkt)
Stopa bezrobocia (%)
Ceny i inflacja
HICP
Inflacja bazowa
Ceny żywności
PPI
Kredyty dla sektora prywatnego

I 14

0,1
0,6

0,2
0,9

0,0
0,7

6,5
7,6
9,1
33,3
36,5
36,4
75,6
75,1
74,7
lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15 sty 15
(%, m/m lub poziom)
0,2
-0,7
0,7
-1,5
2,1
-1,5
-0,2
-1,4
1,7
4,0
6,8
8,9
10,2
10,0
11,8
13,2
16,8
17,3
1,9
4,7
3,8
2,9
-0,1
3,2
3,3
3,0
4,7
4,7
0,1
-

0,1
-

0,1
-

-

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

III 14
IV 14
(%, r/r)
1,2
1,5
0,7
2,2
1,3
0,9
4,4
3,5
2,4
3,6
0,8
2,8

0,9
2,9

I 15
1,0
2,0
-0,6
4,3
4,9
0,7
2,7

lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15
(%, r/r)
1,0
-0,1
-6,4
1,0
3,2
1,6
3,7
0,0
1,1
-0,2
-2,0
1,3

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

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

-

Źródło: Oblicze nia własne NBP.
Tabela 6. Prognozy makroe konomiczne dla Nie mie c

2014

2015

2016

I 2015

II 2015

III 2015

IV 2015

Realny PKB (proc., r/r)
MFW (kwi-15)

1,6

1,6

1,7

-

-

-

-

OECD (mar-15)*

1,6
1.3
1,6
1.5
-

1,7

2,2

-

-

-

-

1,9

2,0

1,2

1,7

1,9

1,7

1,8

2,0

-

1,7

2,1

2,0

KE (kwi-14)**
Bloomberg (maj-15)

HICP (proc., r/r)
MFW (kwi-15)**

0,8

0,2

1,3

-

-

-

-

OECD (lis-14)***

0,9

1,2

1,7

-

-

-

-

KE (kwi-14)

0,8

0,3

1,8

-0,2

0,1

0,3

0,8

-

0,4

1,6

-

0,3

0,4

1,0

Bloomberg (maj-15)****

*Prognoza OECD uwzglę dnia korektę o liczbę dni roboczych, która w 2015 r. obniża prognozę o 0,2 pkt. proc.,
a w 2016 r. o 0,1 pkt. proc.
**Prognoza PKB Komisji Europejskiej w uję ciu r/r nie uwzglę dnia korekty o liczbę dni roboczych, która w 2015 r. powinna obniżyć ją o ok. 0,3 pkt. proc., a w 2016 r. o ok. 0,1 pkt. proc.
***Marcowa e dycja Interim Economic Assessment OECD nie obejmuje prognoz inflacji.
****Prognoza dotyczy wskaźnika CPI.
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Dynamika aktywności gospodarczej osłabiła się w I kw. br. w porównaniu z II poł.
ub.r.



Motorem wzrostu jest popyt wewnętrzny,
przy czym w I kw. br. dynamika konsumpcji prywatnej okazała się niższa od oczekiwań.



Korzystne warunki finansowania znajdują
odbicie w przyspieszającej dynamice kredytu konsumpcyjnego i kredytu dla przedsiębiorstw.



Zatrudnienie wzrasta w stosunkowo wysokim tempie. Dynamika płac nieznacznie
wyhamowała w I kw. br., jednak trend ten
powinien ulec odwróceniu w dalszej części
roku.



Utrzymuje się osłabienie koniunktury na
rynku nieruchomości.



Dynamika CPI spadła poniżej zera
w kwietniu br., jednak w kolejnych miesiącach oczekiwać można jej stopniowego
wzrostu.

koniunktury (patrz
przedsiębiorstw”).

sekcja

„Koniunktura

Choć zarówno w IV kw. ub.r. jak i w I kw. br.
dynamika konsumpcji prywatnej okazała się
niższa od oczekiwań to przewiduje się, że
pozostanie ona motorem wzrostu w kolejnych kwartałach. Dane z rachunków narodowych wskazują na spadek funduszu płac
w I kw. br., co przełożyło się na niższą od
oczekiwań dynamikę dochodów gospodarstw
domowych i konsumpcji (Tabela 7). Szacunki
te stoją jednak w sprzeczności z krótkookr esowymi danymi z badań aktywności ekonomicznej wskazującymi na silny wzrost zatrudnienia, który nawet wobec stagnacji wynagr odzeń w ujęciu kw/kw, powinien znaleźć odzwierciedlenie we wzroście funduszu płac.
Możliwe jest więc, że dane z rachunków nar odowych zostaną zrewidowane. Wzrostowi
spożycia indywidualnego sprzyjają niska inflacja dóbr konsumpcyjnych, optymistyczne
nastroje, a także rosnąca dostępność kredytu
konsumpcyjnego w warunkach niskich stóp
procentowych.
Wykres 25. PKB w Wielkiej Brytanii (proc.,
kw/kw sa)

 Mimo nieznacznych rewizji w dół, prognozy wzrostu PKB wskazują na kontynuację
ożywienia w 2015 r. i 2016 r.
Wzrost gospodarczy
Dane o PKB wskazują na osłabienie wzrostu
aktywności gospodarczej w I kw. br. Szacowany wzrost PKB o 0,3% kw/kw w I kw. br.
(Wykres 25) jest wynikiem spadku produkcji
w przemyśle i budownictwie oraz niższego od
oczekiwań wzrostu aktyw ności w usługach
(Tabela 7). Wbrew oczekiwaniom analityków
rynkowych i Banku Anglii, słaba dynamika
PKB w I kw. br., na którą wskazywały wstępne
dane nie została zrewidowana w drugim oszacowaniu uwzględniającym dane wydatkowe.
Na możliwość rewizji w górę danych o PKB
w dalszym ciągu wskazują jednak wskaźniki
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Źródło: Eurostat, ONS.
Dużą zmienność wykazują inwestycje. Nieoczekiwanie inwestycje przedsiębiorstw obniży-
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ły się (kw/kw) w IV kw. ub.r., po czym w yraźnie wzrosły w I kw. br. Choć plany przedsiębiorstw pozwalają oczekiwać wzrostu nakładów inwestycyjnych w 2015 r., to perspektywy
są mniej optymistyczne w porównaniu z II poł.
2014 r., zwłaszcza w przemyśle. Jednocześnie
inwestycjom sprzyjają korzystne warunki finansowania, a także wysoka rentowność działalności odnotowana w 2014 r.
Wkład wymiany handlowej do wzrostu PKB
w I kw. br. okazał się ujemny. Przyspieszenie
eksportu w IV kw. ub.r. dotyczyło głównie
branż wrażliwych na cykliczne wahania popytu, a dane krótkookresowe wskazywały na
wyhamowanie eksportu i przyspieszenie importu w I kw. br. Niekorzystnie na saldo w ymiany handlowej wpływa aprecjacja funta
względem euro, przyczyniająca się do pogorszenia konkurencyjności cenowo-kosztowej
gospodarki, zw łaszcza w ramach Unii Eur opejskiej (Wykres 26).

wskaźnikami koniunktury, a dynamiką PKB
wynika, że zarówno PMI, jak i ESI w I kw. br.
kształtowały się na poziomie spójnym ze
wzrostem aktywności w tempie ok. 0,7%
kw/kw, podczas, gdy oficjalne dane wskazują
na wzrost PKB o 0,3%. Według wskazań PMI
silne ożywienie ma miejsce w sektorze usług
(w kwietniu br. najwyższy odczyt od
8 miesięcy). W budownictwie i przemyśle odczyty w kwietniu spadły natomiast do poziomów zbliżonych do ich długookresowych
średnich,
sygnalizujących
umiarkowany
wzrost aktywności. Zbliżony obraz aktywności
w poszczególnych sektorach dają komponenty
wskaźnika ESI (za wyjątkiem budownictwa,
w przypadku którego ESI sygnalizuje wyraźną
poprawę nastrojów ).
Wykres 27. Dynamika wartości dodanej (proc.,
3m/3m) oraz dynamika aktywności gospodarczej oszacowana na podstawie PMI i ESI*

Wykres 26. Ocena pozycji konkurencyjnej
branży przetwórczej (dane sondażowe) w
Wielkiej Brytanii i kurs funta względem euro

* Oszacowania na podstawie wartości przewidywanych przez modele regresji, gdzie
zmienną objaśnianą jest dynamika PKB
kw/kw, a objaśniającą odpowiedni wskaźnik
nastrojów gospodarczych (PMI lub ESI).
Źródło: EBC, Bank Anglii.
Źródło: Bank Anglii, Komisja Europejska.
Koniunktura przedsiębiorstw
Wskaźniki koniunktury sygnalizują, iż ożywienie jest bardziej dynamiczne niż wskazują na to dane z rachunków narodowych.
Z analizy historycznej korelacji między
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Niskie stopy procentowe znajdują odzwierciedlenie w wysokiej dynamice kredytu dla
przedsiębiorstw. Na poprawę warunków kredytowych w pierwszych miesiącach 2015 r.
wskazują zarówno dane o oprocentowaniu
kredytów (Wykres 28), jak i oceny dostępności
kredytu według banków. W rezultacie dyna-
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mika
kredytu wyraźnie przyspieszyła
w I kw. br. Przyspieszenie to dotyczyło jednak
najprawdopodobniej głównie kredytu dla największych przedsiębiorstw, gdyż to przede
wszystkim w ich grupie widoczna jest poprawa warunków kredytowych. Z punktu widzenia perspektyw dla inwestycji warto zauważyć
jednak, że w I kw. br. przedsiębiorstwa ograniczyły ilość środków pieniężnych pozyskiw anych poza bankami, zwłaszcza w ramach emisji obligacji.

Wykres
29.
Stopa
bezrobocia
(proc.)
i dynamika płac nominalnych w Wielkiej Br ytanii z wyróżnieniem płacy podstawowej (bez
premii) w sektorze prywatnym (proc., r/r)

Wykres 28. Dynamika kredytu (proc., r/r) dla
przedsiębiorstw i oprocentowanie według
kwoty kredytu

Źródło: ONS.

Źródło: EBC, Bank Anglii.
Rynek pracy
Rosnący popyt na pracę znajduje odzwierciedlenie w dynamice zatrudnienia i płac po dstawowych. Liczba wakatów zgłaszanych
przez przedsiębiorstwa pozostaje historycznie
wysoka, co w połączeniu ze wzrostem akty wności zawodowej znalazło odzwierciedlenie
w wysokiej dynamice zatrudnienia w I kw. br.
(Tabela 7) i utrzymującym się spadku stopy
bezrobocia. Dynamika płac w I kw. br. zwolniła, co jednak stanowiło w głównej mierze efekt
konsolidacji w sektorze publicznym oraz w ysokiej zmienności pozapłacowych elementów
wynagrodzeń (tj. premii). W kwietniu br. w ynagrodzenia podstawowe w sektor ze prywatnym wzrosły o 3,3% r/r, tj. najsilniej od grudnia 2008 r. (Wykres 29).
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Dynamika produktywności pracy pozostaje
słaba. Wstępne dane wskazują na wzrost pr oduktywności pracy zaledwie o 0,1% kw/kw
w I kw. br. Jak wskazuje Bank Anglii w maj owym „Raporcie o Inflacji”, niska dynamika
produktywności w dużej części wynika ze
zmian w strukturze zatrudnienia, tj. ze wzrostu udziału osób o niskich kwalifikacjach
i stażu pracy, czy też zatrudnionych w sekt orach cechujących się wydajnością pracy niższą
od przeciętnej w gospodarce. Opisane zmiany
struktury zatrudnienia, wpływające również
niekorzystnie na dynamikę wynagrodzeń,
pozwalają jednak oczekiwać, że wyhamowanie
produktywności ma charakter krótkotrwały.
Inne opracowania 11 wskazują natomiast, że
przyczyną niskiego wzrostu produktywności
mogą być niskie stopy procentowe, hamujące
proces wychodzenia z rynku nierentownych
przedsiębiorstw i realokacji zasobów. Potwierdzać mogą to stosunkowo niskie (choć
rosnące) przepływy pracujących między firmami (job-to-job flows, Wykres 30).

Np. OECD (2015), Economic Survey: United Kingdom.
11
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Wykres 30. Dynamika produktywności pracy
(proc., r/r) i stopa przepływu pracowników
między firmami (proc.)*

czytów wskaźników koniunktury konsumenckiej, perspektywy wzrostu sprzedaży w kolejnych miesiącach pozostają solidne. Sondaże
Banku Anglii wskazują również, że w sektorze
usług konsumenckich dynamika obrotów
utrzymuje się na wysokim poziomie, zbliżonym do średnich sprzed okresu kryzysu.
Wykres 31. Sprzedaż detaliczna (proc., 3m/3m)
i nastroje konsumenckie w Wielkiej Brytanii

* Stopa przepływu zdefiniowana jest jako odsetek pracowników, którzy w danym kwartale
zmienili miejsce zatrudnienia.
Źródło: ONS.
Koniunktura konsumencka
Poprawiająca się sytuacja finansowa gospodarstw domowych wpływa korzystnie na
nastroje konsumenckie. Wskaźnik nastrojów
konsumenckich CCI w kwietniu br. znalazł się
na poziomie bliskim historycznie rekordowych
odczytów z II kw. ub.r. (Wykres 31). W ujęciu
3m/3m w okresie od lutego do kwietnia br.
widoczne była umacnianie się optymistycznych ocen dotyczących ogólnej sytuacji ekonomicznej i finansowej gospodarstw oraz perspektyw dla oszczędzania w kolejnych 12 miesiącach. Poprawiającej się sytuacji finansowej
gospodarstw domowych sprzyjają korzystne
warunki na rynku pracy, niska dynamika cen
dóbr konsumpcyjnych oraz rosnąca dostępność kredytu. Ostatni z wymienionych czy nników znajduje odzwierciedlenie w wysokiej
dynamice wartości kredytu dla gospodarstw
domowych (w marcu br. – 16,7% r/r), zwłaszcza na cele konsumpcyjne.
Od początku br. dynamika sprzedaży detalicznej uległa wyhamowaniu (Wykres 31).
Jednak, w świetle omówionych wcześniej od33

Źródło: ONS, Komisja Europejska.
Rynek nieruchomości
Koniunktura na rynku nieruchomości osłabia
się, co przekłada się na wyhamowanie a ktywność w budownictwie. Obserwowane od
połowy ub. r. wyhamowanie produkcji b udowlanej widoczne jest zwłaszcza w budownictwie mieszkaniowym. U źródeł słabnącej
aktywności na rynku nieruchomości stało zarówno zaostrzenie polityki kredytowej banków, jak i ograniczenia podażowe, zwłaszcza
po stronie polityki planistycznej ograniczającej
dostępność ziemi na cele budowlane.12 Znaczenie pierwszego czynnika widoczne było w
2014 r., kiedy to liczba przyznanych kredytów
hipotecznych spadała wyraźnie szybciej niż
liczba transakcji nieruchomościami (Wykres
32). Z czasem rosła jednak rola ograniczeń

Hilbe r (2015), UK Housing and Planning Policies:
the evidence from economic research.
12
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podażowych, o czym świadczy znajdująca się
w trendzie spadkowym liczba rozpoczynanych projektów deweloperskich i pojawiające
się oznaki przyspieszenia dynamiki cen
(Wykres 32, Tabela 7). Dane sondażowe wskazują przy tym, na rosnącą presję popytową w
związku z poprawą sytuacji finansowej konsumentów – w II kw. br. historycznie wysoki
odsetek gospodarstw domowych deklaruje
chęć kupna domu lub mieszkania w kolejnych
12 miesiącach.
Wykres 32. Liczba transakcji na rynku nier uchomości i przyznanych kredytów hipotecznych (styczeń 2013=100) oraz dynamika cen
nieruchomości (proc., r/r)

rencji w branży gastronomicznej (Wykres 33).
Niskie ceny ropy, wpływając na koszty pr odukcji, wydają się tłumaczyć także trend
spadkowy obserwowany w przypadku inflacji
bazowej. Efekt ten jest dodatkowo pogłębiany
przez aprecjację funta. Wydaje się, iż w kolejnych miesiącach br. presja inflacyjna wzrośnie
- spadki cen paliw i żywności z ub.r. stopniowo wyłączane będą z porównań r/r, podczas
gdy w br. na rynkach surowców ma miejsce
korekta cen. Jednocześnie rozczarowująca
dynamika wydajności pracy w warunkach
malejącej dostępności pracowników pozwalają
oczekiwać, że wzrost wynagrodzeń w
II poł. br. będzie szybszy od wzrostu produktywności, co przyczyni się do wzrostu jednostkowych kosztów produkcji.
Wykres 33. Komponenty inflacji CPI (proc.,
r/r)

Źródło: ONS, Bank Anglii.
Inflacja
Źródło: ONS.
Ceny konsumenckie spadły o 0,1% r/r w
kwietniu br., niemniej jednak nie wydaje się
aby trend spadkowy inflacji miał utrzymać
się. Ujemna dynamika wskaźnika HICP w
kwietniu br. wydaje się być wynikiem efektów
kalendarzowych 13, które nałożyły się na spadkowy trend tempa wzrostu cen widoczny w
2015 r. Źródłem tego ostatniego był przede
wszystkim spadek cen ropy i żywności na
rynkach światowych oraz zaostrzenie konkuWcze śnie jszy te rmin świąt wie lkanocnych w
kwie tniu br. w porównaniu z rokie m poprze dnim,
wobe c cze go część prze dświąte cznych wydatków
gospodarstw przypadła na marze c.
13
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Prognozy
W I poł. br. instytucje międzynarodowe dokonały nieznacznych rewizji w dół prognoz
wzrostu PKB dla gospodarki brytyjskiej.
Korekty zaobserwować można było w przypadku prognoz OECD, Komisji Europejskiej i
MFW. W ocenie wymienionych instytucji
wzrost PKB w br. ma pozostać zbliżony do
odnotowanego w ub. r. (2,6%), po czym ma
nieznacznie zwolnić (Tabela 8). Najsilniejszy
spadek dynamiki wzrostu PKB między 2015 r.
a 2016 r. przewiduje MFW, wskazując przy
tym, że źródłem ryzyka dla stabilności gospo-
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darki brytyjskiej może być rynek mieszkaniowy, ze względu na ograniczenia podażowe
generujące wysoką zmienność cen w reakcji na
wahania popytu.
Również Bank Anglii w majowym „Raporcie
o Inflacji” zrewidował w dół prognozy wzrostu PKB. Według bieżącej projekcji Banku
Anglii, PKB ma wzrosnąć o 2,5% w 2015 r.
i 2,6% w 2016 r., wobec oczekiwań wzrostu o
2,9% w zarówno w 2015 r. i 2016 r. przedstawionych w projekcji z lutego br. Tym samym
prognozy Banku Anglii stały się bliższe konsensusowi rynkowemu. Po stronie podażowej
prognoza zakłada niższy od pierwotnie zakładanego wzrost wydajności pracy, a po stronie
popytowej – słabszy wzrost inwestycji, zarówno w maszyny i urządzenia, jak i mieszkaniowych. Powyższe rewizje nie wpłynęły na
oczekiwaną przez Bank Anglii dynamikę cen
konsumpcyjnych, która zakłada osiągnięcie
celu inflacyjnego (2% r/r) w połowie 2017 r.
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Rynki finansowe oczekują, że do pierwszej
podwyżki stóp procentowych Banku Anglii
dojdzie w połowie 2016 r. W porównaniu z
końcówką lutego br., oczekiwany termin podwyżki odsunął się o ok. jeden kwartał. Analitycy rynkowi wskazują, ze biorąc pod uwagę
oczekiwania przyspieszenia inflacji i zamykania się luki popytowej, tempo podwyżek stóp
przebiegać będzie stosunkowo wolno. Może to
wskazywać na ostrożność Banku Anglii, co do
ocen podstaw trwałości ożywienia. Decyzje
Banku Anglii zależeć będą zwłaszcza od dynamiki produktywności w kolejnych kwart ałach – jej dalsza stagnacja mogłaby oznaczać
nasilenie presji inflacyjnej w krótkim okresie.
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Tabela 7. Wie lka Brytania − wybrane wskaźniki makroe konomiczne

Źródło: Oblicze nia własne NBP.

Tabela 8. Prognozy makroe konomiczne dla Wie lkie j Brytanii

2015

2016

I 15

II 15

III 15

IV 15

Realny PKB (proc., r/r)
MFW (kwi-15)

2,7

2,3

-

-

-

-

KE (maj-15)

2,6

2,4

-

-

-

-

OECD (mar-15)

2,6

2,5

-

-

-

-

Bloomberg (maj-15)

2,5

2,4

2,7

2,4

2,5

2,5

CPI (proc., r/r)
MFW (kwi-15)

0,1

1,7

-

-

-

-

KE (maj-15)

0,4

1,6

-

-

-

-

Bloomberg (maj-15)

0,4

1,6

0,1

0,1

0,3

0,9
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Japonia

Japonia
 Dane o PKB za IV kw. ub.r. i I kw. br. wskazują na powrót Japonii na ścieżkę wzrostu
gospodarczego.
 Warunki finansowe firm oraz zaufanie w
biznesie uległy poprawie.
 Wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia
nadal nie przekładają się na wzrost płac.
 Wobec wzrostu oczekiwań inflacyjnych,
gospodarstwa domowe są ostrożne w decyzjach konsumpcyjnych.
 Po wygaśnięciu efektu podwyżki podatku
konsumpcyjnego, inflacja utrzymuje się na
dodatnim poziomie.
Polityka gospodarcza w Japonii nakierowana
jest na wyprowadzenie gospodarki z tzw. pułapki deflacyjnej poprzez połączenie stymulacji
fiskalnej, ekspansywnej polityki pieniężnej
oraz reform strukturalnych. Program ten nazywany jest Abenomics od osoby, która wciela
go w życie – premiera Shinzo Abe.

nocześnie, słabość popytu krajowego wraz z
deprecjacją jena ponownie przełożyły się na
pozytywny wkład eksportu netto do wzrostu
PKB w IV kw. ub.r.
Wstępne dane za I kw. br. wskazują jednak
na powrót japońskiej gospodarki na ścieżkę
umiarkowanego wzrostu. Według wstępnych
szacunków, wzrost PKB w ujęciu kwartalnym
przyśpieszył w I kw. br. (Tabela 9). Podobnie
jak w II pol. ub.r. pozytywny udział we wzr oście miała konsumpcja gospodarstw domowych wspierana spadającymi cenami ropy,
rosnącym zatrudnieniem oraz nieznacznym
wzrostem płac. Pozytywną zmianą wobec II
poł. ub.r. był natomiast wzrost inwestycji: w I
kw. br. wzrosły inwestycje sektora prywatnego
oraz inwestycje mieszkaniowe.
Wykres 34. De kompozycja PKB w Japonii (pkt.
proc., r/r)

Wzrost gospodarczy
W IV kw. ub.r. PKB ponownie wzrósł w ujęciu kwartalnym po krótkim epizodzie recesji
technicznej w II i III kw. ub.r. Wzrost ten był
stosunkowo słaby, przez co aktywność gospodarcza spadła w skali całego roku. Przyczyną
krótkiego epizodu recesji technicznej w połowie ub.r. była podwyżka stawki podatku konsumpcyjnego z 5 do 8%, która wywołała silny
spadek konsumpcji gospodarstw domowych
w II kw. ub.r. Wzrost płac w tym okresie był
bowiem zbyt słaby, aby zrównoważyć negatywny wpływ tej podwyżki. Równoczesny
spadek nakładów inwestycyjnych świadczył o
słabości popytu krajowego oraz o braku przekonania firm co do trwałości ożywienia japońskiej gospodarki. Wobec tych wydarzeń, kolejna podwyżka podatku konsumpcyjnego zost ała odłożona na 2017r. oraz przedłużono pr ogram skupu obligacji przez bank Japonii. Jed-
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Źródło: Cabinet Office.
Koniunktura firm
Systematycznie rośnie rentowność oraz płynność japońskich przedsiębiorstw. Pomimo, że
tendencja ta dotyczy większości firm japońskich, jest ona najsilniejsza w największych
przedsiębiorstwach w przemyśle przetwórczym. Jest ona również w znacznej mierze
skutkiem ekspansywnej polityki pieniężnej,
która wpłynęła bezpośrednio na płynność firm
poprzez spadek kosztów finansowania, ale też
przyczyniła się do deprecjacji jena, co umożli-

Japonia
wiło zwiększenie marż w przedsiębiorstwach
eksportowych.
Nastąpiła również poprawa oceny bieżących
warunków działalności. Firmy japońskie oceniają, że warunki ich działalności są korzystne
i poprawiają się. Dotyczy to przede wszystkim
finansowania i rentowności, w mniejszym
stopniu wzmocnienia popytu krajowego. Int eresujące są jednak wskaźniki dotyczące zatrudnienia oraz stopnia wykorzystania mocy
produkcyjnych. Wskazują one bowiem na
coraz większe zapotrzebowanie na pracę oraz
na rosnące zapotrzebowanie na inwestycje w
moce produkcyjne.
Rynek pracy
Pomimo niekorzystnych tendencji demograficznych, poziom zatrudnienia wzrasta m.in.
dzięki rosnącej aktywności zawodowej kobiet. W kwietniu br. wzrost zatrudnienia w yraźnie jednak spowolnił. Dostosowanie w
strukturze zatrudnienia polegające na wzroście
aktywności zawodowej kobiet, które napędzało wzrost zatrudnienia w ostatnich latach, w ydaje się powoli spowalniać. Stopy aktywności
zawodowej kobiet i mężczyzn powoli się stab ilizują (pomimo utrzymujących się różnic w obec innych gospodarek rozwiniętych) oraz
stopniowo zmniejszają się różnice pomiędzy
kobietami i mężczyznami w dynamice zatrudnienia i stopie bezrobocia.
Wykres 35. Dynamika zatrudnie nia wg. płci (proc.,

r/r)

Źródło: Ministry of Inte rnal Affairs and
Communications.
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Utrzymujący się na wysokim poziomie
wskaźnik dostępności miejsc pracy oraz niska stopa bezrobocia wskazują na silny popyt
na pracę. Według analityków wskazuje to na
osiągnięcie stanu pełnego zatrudnienia w Japonii. Oznacza to, że dalszy wzrost zatrudnienia przy aktualnej aktywności zawodowej i
aktualnych trendach demograficznych będzie
utrudniony.
Wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia nie
przekładają się jednak na wzrost płac, które
do marca br. spadały w ujęciu realnym. Japoński rynek pracy tradycyjnie cechuje się
niską mobilnością pracowników, co ogranicza
bodźce do konkurencji płacowej pomiędzy
firmami oraz opóźnia dostosowanie płac w
warunkach niskiego bezrobocia. W ostatnich
dwóch latach problem niskiej presji płacowej
został dodatkowo pogłębiony znaczącym
wzrostem udziału niekonwencjonalnych form
zatrudnienia, które osłabiają możliwość w ywierania skutecznej presji płacowej na pracodawców. Czynnikiem, który również prawdopodobnie ogranicza wzrost płac jest utrzymująca się niepewność, co do sytuacji gospodarczej Japonii oraz skuteczności rządowych pr ogramów stymulacji gospodarczej.
Koniunktura konsumencka
Po okresie spadków w ub.r., wskaźnik nastrojów konsumentów zanotował wyraźną
poprawę. W skali pierwszych czterech miesięcy br. wzrosły wartości wszystkich subindeksów wskaźnika nastrojów konsumentów. Najsilniejsza poprawa dotyczyła perspektyw zatrudnienia. Wraz z nią wzrosły oczekiwania
dot. dochodów oraz ogólnych środków do
życia, niemniej jednak skala ich wzrostu by ła
mniejsza ze względu na charakterystykę j apońskiego rynku pracy. W kwietniu br. nastąpiło natomiast osłabienie wskaźnika dot. ogólnych środków do życia oraz skłonności do
zakupów dóbr konsumpcyjnych trwałych.

Japonia
Wykres 36. Ocze kiwania inflacyjne (proc.)

Wykres 37. Roczna dynamika wskaźnika ce n konsumpcyjnych (proc., r/r)

Źródło: Cabine t Office.

Jednym z czynników ograniczających gotowość do zakupu środków trwałych może być
wzrost oczekiwań inflacyjnych. Gospodarstwa japońskie, które od ponad 20 lat doświadczają spadku cen, reagują nań nietypowo, tj. zwiększając stopę oszczędności. Aktualnie ponad 70% gospodarstw domowych
oczekuje, że wzrost cen przekroczy 2% (cel dla
polityki monetarnej w 2016r.) w przeciągu
następnych 12 miesięcy. Taki wzrost oczekiwań inflacyjnych świadczy, z jednej strony, o
skuteczności ekspansywnej polityki pieniężnej,
z drugiej jednak, może negatywnie wpłynąć na
decyzje konsumpcyjne gospodarstw domowych.
Inflacja
Pomimo ekspansywnej polityki pieniężnej i
deprecjacji jena, w kwietniu br. inflacja była
niższa niż przed podwyżką podatku konsumpcyjnego. Po wygaśnięciu efektu podwyżki podatku od konsumpcji, inflacja spadła
do 0,6% r/r w kwietniu br. Wpłynęły na to
m.in. czynniki zewnętrzne jak spadek cen surowców, który hamował wzrost cen związanych z utrzymaniem mieszkania oraz cen
transportu. Wydaje się jednak, że za niskim
poziomem inflacji w Japonii stoją nadal głównie czynniki strukturalne. W szczególności,
specyfika japońskiego rynku pracy , która powoduje, że nie generuje on presji płacowej
wystarczającej, aby móc napędzać wzr ost cen
w skali całej gospodarki.
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Źródło: Ministry of Inte rnal Affairs and
Communications.

Prognozy
Aktualnie oczekuje się umiarkowanego
wzrostu PKB w bieżącym roku. Głównym
czynnikiem wzrostu będzie popyt krajowy.
Poprawa rentowności oraz płynności przedsiębiorstw wpłynie pozytywnie na nakłady
inwestycyjne oraz umożliwi stymulujący konsumpcję wzrost płac, któremu sprzyjać będzie
spadająca stopa bezrobocia. Oczekuje się również dodatniego udziału wymiany handlowej
we wzroście PKB dzięki rosnącemu eksportowi napędzanemu między innymi słabszym
jenem. Według aktualnych prognoz wzrost
PKB powinien przekroczyć 1% w br. oraz 1,4%
w 2016 r.
Prognozy inflacji zakładają stopniowy wzrost
cen. Głównymi czynnikami napędzającymi
wzrost cen będą odwrócenie spadkowego
trendu cen surowców, opóźnione efekty deprecjacji jena oraz domykająca się luka popytowa. Dodatkowo, ekspansywna polityka pieniężna powinna pozytywnie wpłynąć na oczekiwania inflacyjne, natomiast niskie bezrobocie
będzie wg. oczekiwań stymulowało wzrost
płac. Aktualnie prognozy zakładają wzrost cen
nieznacznie poniżej 1% w br.
Czynnikiem ryzyka dla prognoz dotyczących
ożywienia Japonii jest możliwość przyśpieszenia wzrostu produktu potencjalnego, która
wymaga dalszych reform strukturalnych (w
szczególności w zakresie rynku pracy i opodatkowania pracy).

Japonia

Tabela 9. Wybrane wskaźniki makroekonomiczne dla Japonii
Rachunki narodowe

2013

2014

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

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

2013

2014

0,7
-0,4
4,0

0,6
0,4
3,6

Koniunktura bieżąca

2013

2014

Produkcja przemysłowa
Sprzedaż detaliczna
Zaufanie konsumentów
Ceny i inflacja
CPI
Inflacja bazowa

-0,8
1,0
43,6
2013
0,4
-0,2

2,1
1,7
39,3
2014
2,7
1,8

PKB
Konsumpcja prywatna
Inwestycje
Eksport
Import
Rynek pracy
Zatrudnienie
Wynagrodzenia
Stopa bezrobocia

I 2014

lip 14

1,2
2,1
3,9
6,1
6,6
sie 14

0,7
1,9
3,7
lip 14

0,8
0,6
3,5
sie 14

-0,5
0,6
40,9

-3,0
1,2
40,7

3,4
2,3

3,3
2,2

II 2014

III 2014
IV 2014
I 2015
(proc. kw/kw)
-1,8
-0,5
0,3
0,6
-5,1
0,3
0,4
0,4
-4,8
-0,5
-0,1
0,2
0,0
1,6
3,2
2,4
-5,2
1,1
1,4
2,9
wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi 15
(proc. r/r lub poziom)
0,7
0,4
0,0
0,6
0,8
0,6
0,3
0,1
0,4
-0,1
-0,2
0,9
0,6
0,1
0,0
3,6
3,5
3,5
3,4
3,6
3,5
3,4
3,3
wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi 15
(proc. r/r lub poziom)
1,0
-0,5
-3,7
-0,1
-2,6
-2,0
-1,7
-0,1
2,3
1,4
0,5
0,1
2,0
1,7
9,7
5,0
39,8
39,1
38,4
39,3
39,5
40,9
41,7
41,5
3,2
2,2

2,9
2,1

2,4
2,1

2,4
2,1

2,4
2,0

2,2
2,0

2,3
2,1

0,6
0,4

Źródło: Ministry of Economy, Trade and Industry.
Tabela 10. Prognozy makroe konomiczne dla Japonii

2015

2016
2017
II 2015
Realny PKB (proc., r/r)

MFW (kwi-15)

1,0

1,2

-

OECD (mar-14)

1,0

1,4

-

Bloomberg (maj-15)

0,9

1,5

0,8

0,8

CPI (proc., r/r)
1,1
2,0

Bloomberg (maj-15)
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III 2015

IV 2015

I 2016

2,1

2,0

1,8

1,5

0,1

0,1

0,5

0,9

Brazylia

Brazylia
 Spadek aktywności gospodarczej pogłębił
się w I kw. br.
 Konsolidacja sektora finansów publicznych
oraz restrykcyjna polityka pieniężna coraz
silniej wpływają na aktywność gospodarczą.
 Wobec słabnącej aktywności gospodarczej
spada zatrudnienie i rośnie stopa bezrobocia.

spadku aktywności gospodarczej zadecydował, pierwszy od ponad 10 lat, spadek wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych. Jego głównymi przyczynami były podwyżka podatku od towarów przemysłowych
(IPI) w br. oraz podwyżki cen regulowanych.
Wykres 38. De kompozycja PKB w Brazylii (pkt.
proc., r/r)

 Wskaźniki nastrojów w gospodarce ustabilizowały się na historycznie niskim poziomie.
 Dostosowanie cen administrowanych było
główną przyczyną silnego wzrostu cen.
Wzrost gospodarczy
Dzięki ograniczonemu spadkowi PKB w IV
kw. ub.r. Brazylia uniknęła recesji w 2014 r.;
PKB spadł o 0,2% r/r w IV kw. ub.r. oraz
wzrósł o 0,1% w całym 2014 r. Zadecydowały
o tym jednak w przede wszystkim czynniki
jednorazowe związane z zapowiedzią podwyżki podatków z początkiem bieżącego roku.
W efekcie, główny impuls wzrostowy pochodził w tym okresie ze strony wydatków konsumpcyjnych oraz odbudowy zapasów. Inwestycje, które odzwierciedlały w większym
stopniu negatywne tendencje w gospodarce
(wysoka inflacja, niskie wskaźniki zaufania,
niskie wykorzystanie zasobów produkcyjnych
oraz rosnący koszt zadłużenia), spadły trzeci
kwartał z rzędu. Udział wymiany handlowej
we wzroście gospodarczym był również negatywny. Zadecydował o tym przede wszystkim
spadek popytu z Chin – najważniejszego partnera handlowego Brazylii.
Wstępne dane dot. wzrostu PKB w I kw. br.
wskazują na silny spadek aktywności gospodarczej w I kw. br. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, spadek nakładów inwest ycyjnych miał najsilniejszy negatywny udział w
kształtowaniu dynamiki PKB. Jednak o skali
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Źródło: IBGE.

Koniunktura przedsiębiorstw
Według danych miesięcznych w I kw. br.
pogłębił się spadek produkcji przemysłowej,
odzwierciedlając słabość popytu krajowego
i zagranicznego. Zgodnie z oczekiwaniami,
produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałego
użytku spadła po wprowadzeniu podatku IPI
(odpowiednik VAT na produkty przemysłowe). Pogłębił się również spadek produkcji
dóbr inwestycyjnych, co jest związane niskim
zapotrzebowaniem na inwestycje w moce pr odukcyjne oraz z zamrożeniem inwestycji Petrobras – największego brazylijskiego przedsiębiorstwa zamieszanego w skandal korupcyjny. Produkcja pozostałych dób r konsumpcyjnych również spadła na początku roku, co
jest efektem zmniejszenia się siły nabywczej
brazylijskich gospodarstw domowych, w skutek rosnącej inflacji i spadku zatrudnienia.
Wraz ze spadkiem produkcji stopień wykorzystania mocy produkcyjnych obniżył się do
poziomu z 2009 r. Niskie wykorzystanie zasobów w firmach produkujących towary inw estycyjne i konsumpcyjne nie tylko odzwiercie-

Brazylia
dla słaby popyt krajowy, ale również wskazuje na niskie zapotrzebowanie na inwestycje w
brazylijskim przemyśle w najbliższej przyszłości.
Pomimo spadku produkcji przemysłowej w I
kw. br. , na początku II kw. br. nastąpiła stabilizacja wskaźników zaufania przedsiębio rców. Zadecydowało o tym ustabilizowanie
ocen sytuacji bieżącej na niskim poziomie oraz
poprawa oczekiwań w przemyśle przetwórczym. Pomimo, że wskaźnik zaufania i jego
komponenty plasują się na historycznie niskich poziomach, koniec ich spadków wskazuje na to, że przedsiębiorcy nie oczekują już
dalszego pogorszenia ich sytuacji. Wyjątkiem
jest przemysł wydobywczy, dla którego
wskaźnik oczekiwań nadal spada. Na pogorszenie oczekiwań w tym sektorze wpłynęły
przede wszystkim utrzymujący się spadek cen
rud żelaza na rynkach międzynarodowych
oraz duża niepewność związana z problemami
Petrobras.
Wykres

39.

Wskaźnik

zaufania

firm

(pkt.)

Zwiększenie aktywności zawodowej dotyczy
przede wszystkim grupy wiekowej 19-24 lat i
wiąże się z powrotem na rynek pracy osób,
których aktywność zawodowa została opóźniona w skutek uczestnictwa w programach
stypendialnych umożliwiających zdobycie
wyższego wykształcenia. Kolejnym czynnikiem, tłumaczącym wzrost aktywności zaw odowej jest zapowiedziane uszczelnienie sy stemu świadczeń społecznych, którego rozb udowa przyczyniła się do wzrostu płacy pr ogowej i zmniejszenia aktywności na rynku
pracy w ostatnich latach. Aktualnie, stopa
aktywności zawodowej nadal znajduje się
poniżej średniej historycznej, co sygnalizuje jej
prawdopodobny dalszy wzrost w kolejnych
kwartałach.
Wraz ze wzrostem stopy bezrobocia spadają
płace w ujęciu realnym. Korekta płac jest jednak spowalniana istotnymi niedopasowaniami
popytu i podaży na rynku pracy oraz automatyczną indeksacją płacy minimalnej uwzględniającą wzrost PKB sprzed dwóch lat oraz
poziom inflacji w ub.r.
Koniunktura konsumencka
Po silnym IV kw. ub.r. sprzedaż detaliczna
spadła w I kw. br. wraz z wprowadzeniem
podwyżek podatków. Największa korekta
dotyczyła dóbr konsumpcyjnych trwałego
użytku, których sprzedaż wzrosła najbardziej
w IV kw. ub.r. po zapowiedzi podwyżki st awek IPI od początku br.

Żródło: CNI.

Wykres 40. Dynamika sprze daży de taliczne j (proc.,
r/r)

Rynek pracy
Wraz ze spadkiem aktywności gospodarczej
postępuje korekta na brazylijskim rynku
pracy. Zatrudnienie spadło we wszystkich
sektorach gospodarki. Dynamika spadku ustabilizowała się jednak na przełomie I i II kw. br.
Spadek zatrudnienia oraz zwiększenie liczby
ludności aktywnej zawodowo spowodowały
wzrost stopy bezrobocia. Liczba ludności aktywnej zawodowo, która systematycznie malała od 2013 r. zaczęła rosnąc na początku br.
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Źródło: IBGE.

Brazylia
Dane miesięczne wskazują jednak, że w ma rcu br. znacznie spowolnił spadek sprzedaży
samochodów. Załamanie na rynku motoryzacyjnym trwało od początku ub.r., kiedy nastąpiło wygaśnięcie programów kredytowych
stymulujących popyt na samochody i środki
transportu.
Wskaźniki zaufania konsumentów ustabilizowały się na niskim poziomie w maju br.
Stabilizacja była przede wszystkim efektem
zakończenia cyklu podwyżek cen administr owanych w marcu br. (głównie cen energii i
transportu). Nadal jednak na ocenie sytuacji
bieżącej ciążą rosnąca niepewność na rynku
pracy, silna inflacja ograniczająca dochody
gospodarstw domowych, restrykcyjna polityka
pieniężna i fiskalna (podwyżki podatków,
ograniczenie systemu świadczeń społecznych
oraz podwyżka oprocentowania kredytów
subwencjonowanych), a także coraz mniejsze
poparcie dla rządu.
Polityka pieniężna
Pomimo negatywnych danych dot. koniunktury bieżącej i rynku pracy, BCB podwyższył
stopę referencyjną o 50 pkt. baz. (do poziomu
13,25%) w kwietniu br. W ramach bieżącego
cyklu zacieśniania polityki pieniężnej, który
rozpoczęto w kwietniu 2013 r., stopa referencyjna została w sumie podniesiona o 650 pkt.
baz. O dalszym zacieśnianiu polityki pieniężnej zadecydowały przede wszystkim: nadal
rosnący poziom inflacji (8,17 % w kwietniu br.)
oraz zagrożenie efektami drugiej rundy wyw ołanymi podwyżkami cen administrowanych
oraz deprecjacją reala.
Inflacja
Pomimo spowolnienia gospodarczego oraz
zacieśniania polityki pieniężnej, inflacja w
ujęciu rocznym przekracza 8%. Po spadku
poniżej górnej granicy celu inflacyjnego (6,5%)
na koniec ub.r., inflacja wzrosła gwałtownie w
I kw. br. Głównymi czynnikami napędzającymi wzrost cen były w tym okresie wzrost cen
administrowanych oraz, wynikające z konsolidacji sektora finansów publicznych, podwyżki
podatków na produkty przemysłowe, paliwa
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oraz żywność. Skutki deprecjacji reala odgrywały w tym okresie rolę drugorzędną.
Wykres 41. Dynamika wskaźnika ce n konsumpcyjnych IPCA (proc., m/m)

Źródło: IBGE.

Prognozy
Według oczekiwań, w bieżącym roku Brazylia będzie w recesji (Tabela 12). Restrykcyjna
polityka pieniężna oraz fiskalna odbiją się
zarówno na nakładach inwestycyjnych, jak i
konsumpcji gospodarstw domowych. Najsilniejszy negatywny wpływ na dynamikę PKB
będą miały inwestycje. Oczekuje się, że będą
one spadały drugi rok z rzędu. W ubiegłym
roku o korekcie nakładów inwestycyjnych
decydowały przede wszystkim słabość popytu
krajowego i zagranicznego, duża niepewność
polityczna oraz początek cyklu zacieśniania
polityki pieniężnej. W tym roku nakłady inw estycyjne będą dodatkowo ograniczane przez
spadek inwestycji publicznych oraz zamrożenie inwestycji w sektorze wydobywczym ze
względu na spadające ceny r opy oraz zarzuty
korupcyjne w Petrobras. Jednocześnie, konsolidacja sektora finansów publicznych, wysoka
inflacja oraz korekta na rynku pracy przełożą
się na spadek wydatków konsumpcyjnych.
Jedynie udział wymiany handlowej we wzroście PKB będzie dodatni, jego skala będzie
jednak ograniczona ze względu na spowolnienie aktywności gospodarczej w Chinach.
Oczekuje się również istotnej korekty na
rynku pracy. Wobec słabnącej aktywności
gospodarczej, oczekuje się dalszego spadku
zatrudnienia, co wraz z rosnącą stopą aktywności zawodowej spowoduje wzrost stopy

Brazylia
bezrobocia. Coraz istotniejszym problemem na
brazylijskim rynku pracy może okazać się
malejące, ze względu na silnie rosnącą płacę
minimalną, zróżnicowanie płac, które negatywnie wpłynie na zatrudnienie najniżej wykwalifikowanych pracowników.

ograniczone zostaną inwestycje w sektorze
naftowym, co w krótkim okresie przełoży się
na niższy popyt inwestycyjny a w długim
ograniczy potencjał eksportowy Brazylii. Dodatkowo, problemy z oskarżeniami o korupcję
w Petrobras negatywnie wpływają na kondycję największych przedsiębiorstw budowlanych w Brazylii, istotnie zwiększając ryzyko
zatorów płatniczych w gospodarce. Eksport
brazylijskich surowców może być również
słabszy, jeśli pogorszy się kondycja gospodarcza głównych partnerów handlowych – przede
wszystkim Chin. Ostatnim istotnym zagrożeniem, jest ryzyko nieosiągnięcia przez rząd
celu fiskalnego, które doprowadziłoby do utr aty ratingu inwestycyjnego Brazylii.

Inflacja przekroczy w tym roku 8%. Tak silny
wzrost cen będzie przede wszystkim kształt owany przez, dokonane w I kw. br., podwyżki
cen administrowanych oraz, w mniejszym
stopniu, skutki deprecjacji reala oraz indeksację płacy minimalnej.
Prognozy są jednak obarczone silnym ryzykiem a bilans ryzyk dla dynamiki PKB wskazuje na wyższe prawdopodobieństwo silniejszego od oczekiwań spadku. Istnieje bowiem
znaczne zagrożenie, że wobec silniejszego od
oczekiwań trwałego spadku cen ropy naftowej

Tabela 11. Wybrane wskaźniki makroekonomiczne dla Brazylii
Rachunki narodowe

2013

2014

PKB

2,5
2013

0,1
2014

2,1
4,2
6,2
5,4

-3,1
2,4
6,3
4,8

Koniunktura bieżąca
Produkcja przemysłowa
Sprzedaż detaliczna
Inflacja CPI
Stopa bezrobocia

I 2014

II 2014

III 2014
IV 2014
I 2015
(proc. r/r)
2,7
-1,2
-0,6
-0,2
-1,6
lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi 15
(proc. r/r lub poziom)
-3,5
-5,2
-1,8
-3,3
-6,0
-2,8
-5,0
-9,4
-3,5
-4,9
-6,7
-1,2
-2,3
-2,4
-2,2
-4,9
-10,4
-0,7
6,5
6,5
6,8
6,6
6,6
6,4
7,1
7,7
8,1
8,2
4,9
5,0
4,9
4,7
4,8
4,3
5,3
5,9
6,2
6,4

Źródło: IBGE.
Tabela 12. Prognozy makroe konomiczne dla Brazylii
2015

2016
2017
II 2015
Realny PKB (proc., r/r)

III 2015

IV 2015

I 2016

MFW (kw i-15)

-1,0

1,0

-

OECD (mar-15)

-0,5

1,2

-

BŚ (sty-15)

0,1

1,0

2,5

Bloomberg (maj-15)

-1,2

1,0

2,0

-0,7

-1,2

-1,4

-0,5

Ankieta BCB (cze-15)

-1,3

1,0

2,0

-1,2

-1,3

-0,8

0,1

Bloomberg (maj-15)

8,2

5,9

8,1

8,2

8,2

6,3

IPCA (proc. r/r)
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5,3

Rosja

Rosja
 Gospodarka weszła w recesję.

Wykres 42. De kompozycja PKB w Rosji (pkt. proc.)

 Koniunktura w przemyśle wciąż jest słaba,
natomiast nastroje przedsiębiorstw w sektorze usług poprawiły się.
 Utrzymuje się niekorzystna koniunktura
konsumencka w sytuacji gwałtownego
spadku realnych wynagrodzeń i umiarkowanego wzrostu bezrobocia.
 Presja inflacyjna słabnie.
 Od początku br. polityka pieniężna została
wyraźnie poluzowana.
 Najostrzejsza faza kryzysu waluto wego
minęła, choć rubel pozostaje słaby.

Źródło: Rosyjski Urząd Statystyczny.

Koniunktura przedsiębiorstw
Wzrost gospodarczy
Gospodarka Rosji weszła w recesję. Zgodnie
najnowszymi, wstępnymi danymi Rosyjskiego
Urzędu Statystycznego w I kw. br. PKB obniżył się w ujęciu r/r o 1,9%. Wprawdzie oficjalne dane dotyczące wkładów poszczególnych
kategorii popytu do PKB w tym okresie nie są
jeszcze dostępne, jednak opublikowane dotychczas dane miesięczne wskazują, że spadek
PKB był wynikiem wyraźnego osłabienia konsumpcji prywatnej oraz dalszego spadku inwestycji (podobnie jak w poprzednich kilku
kwartałach; Wykres 42).
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Koniunktura w sektorze przedsiębiorstw
wciąż jest słaba. Roczna dynamika inwestycji
utrzymuje się na ujemnym poziomie od początku ub. r. (Wykres 43). W ostatnich kilku
miesiącach pogłębił się również spadek pr odukcji przemysłowej w ujęciu r/r (Wykres 43,
Tabela 13). Nastroje wśród przedsiębiorstw
sektora przetwórczego są wciąż negatywne, a
w maju uległy ponownemu pogorszeniu
(Tabela 13). Jednocześnie istotnej poprawie
uległy nastroje przedsiębiorstw sektora usług.
W maju w skaźnik PMI Services (Markit)
wzrósł do poziomu 52,8, tj. najwyższego od
końca 2013 r., drugi miesiąc z rzędu kształtując
się powyżej progu 50 punktów.

Rosja
Wykres 43. Dynamika inwe stycji w środki trwałe
oraz produkcji prze mysłowe j (proc., r/r)

Źródło: Thomson Re ute rs Datastre am.

Koniunktura konsumencka

Wykres 44. Dynamika sprze daży de taliczne j i re a lnych wynagrodze ń (proc., r/r)

Źródło: Thomson Re ute rs Datastre am.
Wykres 45. Stopa be zrobocia w Rosji (proc.)

Spożycie gospodarstw domowych wyraźnie
słabnie. Roczna dynamika sprzedaży detalicznej jest ujemna od początku br ., przy czym
spadki pogłębiały się z każdym miesiącem w
okresie styczeń-kwiecień br. (Tabela 13). Podstawową przyczyną spadku sprzedaży det alicznej jest gwałtowne obniżanie się płac realnych w ostatnich kilku miesiącach (Wykres
44). Wynika ono, z jednej strony, z wyhamowywania dynamiki płac nominalnych, a z
drugiej strony, z silnego wzrostu inflacji w
ostatnim półroczu.
Rynek pracy
Sytuacja na rynku pracy powoli się pogarsza,
jednak w umiarkowanym stopniu. W ostatnich miesiącach zauważalnie wzrosła stopa
bezrobocia, jednak nadal kształtuje się ona na
relatywnie niskim poziomie w porównaniu z
poziomem osiągniętym w latach 2009-2010
(Wykres 45).
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Źródło: Thomson Re ute rs Datastre am.Inflacja

Po gwałtownym wzroście w I kw. br., w
kwietniu inflacja lekko się obniżyła. Wpływ
na to miał m. in. spadek dynamiki cen żywności, natomiast inflacja bazowa była w kwietniu
stabilna (Wykres 46). Spadek tempa wzrostu
cen miał związek m. in. z aprecjacją rubla rosyjskiego w kwietniu-maju br. Należy jednak
podkreślić, że pomimo umocnienia wartość
rosyjskiej waluty wciąż jest niższa niż w listopadzie ub. r., tj. przed grudniowym załama-

Rosja
niem jej kursu względem dolara i euro. Wśród
innych czynników osłabiających presję inflacyjną w Rosji należy wymienić recesję gospodarczą oraz niekorzystne warunki kredytowe,
pomimo dokonanych obniżek stóp procent owych.
Wykres 46. Inflacja w Rosji (proc., r/r)

Źródło: Thomson Re ute rs Datastre am.

Polityka pieniężna
Od początku br. polityka pieniężna w Rosji
uległa wyraźnemu złagodzeniu. Po gwałtownych podwyżkach stóp procentowych w
grudniu ub. r.14, mających na celu m. in. ogr aniczenie skali deprecjacji rubla, w br. Rosyjski
Bank Centralny trzykrotnie obniżał stopy pr ocentowe. W rezultacie, główna stopa spadła z
17,0% do 12,5%, pozostając jednak wyraźnie
powyżej poziomu sprzed najostrzejszej fazy
kryzysu walutowego w połowie grudnia ub. r.,
tj. 9,5%.

darstw domowych, w związku ze spadkiem
realnych wynagrodzeń oraz wysokim kosztem
i niską dostępnością kredytu. Ceny ropy uległy
wprawdzie ostatnio zauważalnemu wzrostowi
w stosunku do poziomu odnotowanego w
styczniu br., jednak nadal są niskie w porównaniu z ubiegłym rokiem, w związku z czym
w br. należy również oczekiwać znacznego
ograniczenia wydatków publicznych i zwolnień pracowników w państwowych firmach.
Pomimo pewnych pozytyw nych dla rosyjskiej
gospodarki zmian, jakie zaszły w ostatnich
kilku tygodniach, w tym umocnienia rubla i
osłabienia presji inflacyjnej, istotna poprawa
koniunktury w bieżącym roku jest mało prawdopodobna w sytuacji prawdopodobnego
przedłużenia nałożonych na Rosję sankcji
i utrzymywania się niekorzystnego klimatu
inwestycyjnego. Warto chociażby odnotować,
że wysoki stopień niepewności wokół koniunktury gospodarczej w Rosji skłonił w
ostatnich miesiącach kilku dużych inwestorów
zagranicznych do wycofania się lub ograniczenia działalności na terenie tego kraju15.
Prognozy rynkowe dotyczące dynamiki PKB
Rosji w bieżącym roku nie uległy zmianie w
porównaniu do oczekiwań ze stycznia br.
Podobnie jak w styczniu br., w maju ankietowani przez agencję Bloomberg analitycy oczekiwali, że dynamika PKB w Rosji w br. wyniesie -4,0% (Tabela 14). Jednocześnie, w porównaniu ze styczniem zrewidowano w górę pr ognozę inflacji w br. (do 15,0% z poziomu 12,7%
oczekiwanego w styczniu).

Prognozy
Perspektywy gospodarcze dla Rosji na 2015 r.
są bardzo niekorzystne, choć uległy ostatnio
lekkiej poprawie. W drugiej połowie br. popyt
wewnętrzny prawdopodobnie pozostanie
słaby na fali obniżającego się spożycia gospo14
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Z poziomu 9,5% do 17,0%.

Przykładowo, w marcu br. ame rykański koncern
samochodowy Ge ne ral Motors ogłosił całkowite
wycofanie marki Ope l z Rosji do końca br. W tym
samym mie siącu Volkswagen zapowie dział istotne
ogranicze nie produkcji i zatrudnie nia na te re nie
Rosji.
15

Rosja

Tabela 13. Podstawowe dane makroekonomiczne dla Rosji
2013 2014
PKB (%, r/r)

1,3

Produkcja przem.
0,4
(%, r/r)
PMI w przetwórstwie (pkt.) 50,4
Sprzedaż detaliczna
3,9
(% r/r)
CPI
6,8
(%, r/r)
Stopa bezrobocia
5,5
(%)

0,6

I 14

II 14

III 14

IV 14

I 15

0,6

0,7

0,9

0,4

-1,9

sie
14

wrz
14

paź
14

lis
14

gru
14

sty
15

lut
15

mar
15

kwi
15

maj
15

1,6

0,0

2,8

2,9

-0,4

3,9

0,9

-1,6

-0,6

-4,5

-

49,6

51,0

50,4

50,3

51,7

48,9

47,6

49,1

48,1

48,9

47,6

2,5

1,6

1,8

1,7

1,9

5,1

-3,9

-7,2

-8,7

-9,8

-

7,8

7,6

8,0

8,3

9,1

11,4

15,0

16,7

16,9

16,4

-

5,2

4,8

4,9

5,1

5,2

5,3

5,5

5,8

5,9

5,8

-

Tabela 14. Prognozy makroe konomiczne dla Rosji
2014
2015
2016

II 15

III 15

IV 15

I 16

II 16

Realny PKB (proc., r/r)
MFW (kwi-15)

0,6*

6,8

6,3

-

-

-

-

-

KE (maj-15)

0,6*

-3,5

0,2

-

-

-

-

-

Bloomberg (maj-15)

0,6*

-3,6

0,5

-4,0

-4,0

-3,5

-1,0

0,0

CPI (proc., r/r)
MFW (kwi-15)

7,8*

17,9

9,8

-

-

-

-

-

KE (maj-15)

7,8*

12,5

8,0

-

-

-

-

-

Bloomberg (maj-15)

7,8*

15,0

7,3

1,4

1,5

2,0

2,1

* dane rze czywiste
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1,7

Chiny

Chiny
 Popyt wewnętrzny pozostaje słaby.

Wykres 47. Dynamika inwe stycji w Chinach (proc.,
r/r, narastająco od początku roku)

 Dynamika inwestycji wciąż się obniża.
 Kontynuowana jest korekta na rynku nieruchomości.
 Utrzymuje się słaba koniunktura w przemyśle i dość dobra w usługach.
 Spożycie prywatne pozostaje relatywnie
odporne.
 Polityka pieniężna została poluzowana w
sytuacji ograniczonej presji inflacyjnej.
Wzrost gospodarczy
W I kw. br. dynamika PKB Chin ponownie
się obniżyła. Ograniczająco na tempo wzrostu
gospodarczego działała przede wszystkim
słabość popytu wewnętrznego, zwłaszcza inwestycyjnego. Powstała w ostatnich kilku latach nadpodaż mieszkań doprowadziła do
wyraźnego wyhamowania inwestycji mieszkaniowych, a także inwestycji w powiązanych
z budownictwem gałęziach przemysłu,
zwłaszcza „ciężkich”, jak np. produkcja stali.
Jednocześnie wzrost inwestycji infrastrukturalnych utrzymał się na dość stabilnym poziomie (Wykres 47).
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Źródło: Thomson Re uters Datastream.

Słaby popyt wewnętrzny znalazł odbicie w
wyraźnym spadku rocznej dynamiki importu
w I kw. br., choć należy podkreślić, że spadek
ten częściowo związany był ze spadkiem cen
importowanych surowców, w tym ropy naftowej. Jednocześnie roczna dynamika eksportu
utrzymała się na relatywnie wysokim poziomie (Wykres 48).

Chiny
Wykres 48. Dynamika chińskie go PKB, inwe stycji,
e ksportu oraz importu (proc., r/r)

rze przedsiębiorstw, popyt konsumpcyjny
pozostaje relatywnie odporny. Dynamika
sprzedaży detalicznej wprawdzie nieco spowolniła w ostatnim okresie (Tabela 15), nadal
jednak utrzymuje się na relatywnie wysokim
poziomie. Spożycie gospodarstw domowych
jest wpierane przez wciąż szybki wzrost dochodów do dyspozycji oraz niską inflację.
Rynek nieruchomości

Źródło: Thomson Re uters Datastream.

Koniunktura przedsiębiorstw
Koniunktura w przemyśle pogarsza się.
Wprawdzie roczna dynamika produkcji przemysłowej nieznacznie wzrosła w kwietniu
(Tabela 15), jednak nastroje w sektorze przetwórczym wskazują na pogarszanie się koniunktury w ujęciu m/m. Świadczy o tym
kształtowanie się wskaźnika PMI Manufacturing (Markit) poniżej progu 50 punktów w
okresie marzec-maj br. (Tabela 15). Warto jednocześnie podkreślić, że majowy odczyt
wskaźnika PMI Markit może sygnalizować
słabnięcie popytu zagranicznego na chińskie
towary ponieważ odpowiedni subkomponent
tego wskaźnika wskazywał na największe
tempo spadku nowych zamówień eksportowych od czerwca 2013 r.
W sektorze usług utrzymuje się relatywnie
dobra koniunktura. Poziom aktywności mierzony wskaźnikiem PMI Services (Markit) był
w maju najwyższy od 8 miesięcy (wyniósł 53,5
punktu).
Koniunktura konsumencka
Na tle słabego popytu inwestycyjnego
i ogólnie niekorzystnej koniunktury w sekto50

Na rynku nieruchomości wciąż nie widać
ożywienia. Podjęte w ostatnich miesiącach
przez władze działania wspierające popyt na
mieszkania (m. in. zniesienie ograniczeń w
nabywaniu kolejnych mieszkań czy obniżki
oprocentowania kredytów hipotecznych dla
pewnych kategorii klientów) doprowadziły
dotychczas jedynie do lekkiego wzrostu liczby
sprzedanych mieszkań. Prawdopodobnie działania te w krótkim okresie nie doprowadzą do
odwrócenia bieżących tendencji na rynku nieruchomości (zwłaszcza nie zapobiegną hamowaniu dynamiki inwestycji), gdyż nierównowaga na tym rynku wymaga istotnego zmniejszenia zapasów mieszkań wybudowanych w
poprzednich latach. Według szacunków ekonomistów MFW 16, redukcja tych zapasów może trwać nawet 6-10 lat. Można zatem oczekiwać, że przynajmniej w pierwszych latach
dostosowań złagodzenie restrykcji w zakresie
zakupu mieszkań i warunków kredytowych
wpłynie jedynie na stabilizację cen, a nie na
wzrost liczby rozpoczynanych budów mieszkań. Warto jednocześnie odnotować, że dekoniunktura na rynku mieszkaniowym ma również istotny wpływ na zmniejszenie dochodów
fiskalnych samorządów, co może negatywnie
przełożyć się na ich zdolności inwestycyjne w
br.
Inflacja
Presja inflacyjna w chińskiej gospodarce
pozostaje ograniczona. Od początku roku

Chivakul M., Lam W. R., Liu X., Malisze wski W.,
Schipke A. (2015), Understanding Residential Real
Estate in China, IMF Working Pape r, WP/15/84,
April.
16

Chiny
wskaźnik inflacji kształtuje się na poziomie
wyraźnie niższym od założonego przez władze na bieżący rok celu (3,0% r/r; Tabela 15).
Jednocześnie na początku br. pogłębiła się,
głównie w związku ze spadkiem cen surowców, w tym zwłaszcza ropy naftowej, deflacja
cen producenta (Wykres 49). Warto podkreślić,
że wskaźnik PPI jest ujemny od ponad trzech
lat.

sytuacji niskiej inflacji CPI oraz pogłębienia
deflacji PPI, złagodzenie polityki pieniężnej w
tej skali należy raczej uznać za przeciwdziałające pasywnemu zacieśnieniu (w wyniku
wzrostu realnych stóp procentowych) polityki
pieniężnej, niż za działanie stymulujące wzrost
gospodarczy.

Wykres 49. Inflacja CPI i PPI (proc., r/r)

Biorąc pod uwagę podjęte przez chińskie
władze umiarkowane działania pobudzające
popyt, w drugiej połowie 2015 r. można oczekiwać stabilizacji koniunktury. Ze względu
na duże zapasy mieszkań, perspektywy ożywienia inwestycji w sektorze nieruchomości w
latach 2015-2016 są słabe. Według wspomnianych szacunków ekonomistów MFW, wynikający z istniejącej nadpodaży mieszkań spadek
liczby rozpoczynanych budów może w 2015 r .
obniżyć dynamikę PKB w Chinach o 0,2-0,4
pkt. proc. Sytuacja ekonomiczno-finansowa
przedsiębiorstw nie wskazuje również na
ożywienie inwestycji w przemyśle w najbliższych kwartałach. W ostatnim okresie wyraźnie spadła bowiem dynamika zysków 19 firm
sektora przetwórczego oraz wzrosły zapasy
wyrobów gotowych. Ponadto narastają potencjalne problemy z płynnością przedsiębiorstw
wskutek wyraźnego wzrostu wartości należności. Istnieje również stosunkowo duża niepewność dotycząca wpływu polityki fiskalnej
na wzrost gospodarczy w bieżącym roku. Pojawiły się bowiem obawy, że wskutek wprowadzonych w ub. r. ograniczeń dotyczących
zadłużania się samorządów a także zmniejszonych wpływów z tytułu sprzedaży gruntów (w rezultacie dekoniunktury na rynku
nieruchomości), w bieżącym roku i kolejnych
latach może nastąpić wyraźny spadek wydatków, co miałoby silnie negatyw ny wpływ na
dynamikę PKB (samorządy odpowiadają za
większość inwestycji infrastrukturalnych).
Można jednak oczekiwać, że w II poł. br.
wzrost PKB w dalszym ciągu będzie wspiera-

Źródło: Thomson Re uters Datastream.

Polityka pieniężna
Utrzymywanie się inflacji na niskim poziomie wraz z obserwowanym od kilku kwartałów spowolnieniem gospodarczym skłoniło
chińskie władze do poluzowania polityki
pieniężnej w ostatnich kilku miesiącach. W
okresie od listopada ub. r. dokonano trzech 17
obniżek stóp procentow ych oraz dwóch obniżek stopy rezerw obowiązkowych. W rezult acie, benchmarkowa jednoroczna stopa opr ocentowania kredytów spadła z 6,0% do 5,1%,
natomiast stopa oprocentowania depozytów –
z 3,0% do 2,25%. Z kolei stopa rezerw ob owiązkowych dla dużych banków została obniżona 18 w sumie o 150 pb. do poziomu 18,5%. W
W listopadzie ub. r. oraz w lutym i maju br.
Obniże k, o odpowie dnio 50 i 100 pb, dokonano
w lutym i kwie tniu br.
17
18
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Zyski zatrzymane stanowią istotne źródło fina nsowania inwe stycji w prze twórstwie , inacze j niż w
przypadku inwe stycji infrastrukturalnych czy
mie szkaniowych, gdzie wię kszą rolę odgrywają,
odpowie dnio, fundusze publiczne oraz kre dyt.
19

Chiny
ny przez relatywnie odporną konsumpcję
prywatną oraz sektor usług. Popyt zagraniczny również powinien wspierać dynamikę PKB.
Należy również oczekiwać, że w przypadku
ewentualnego dalszego pogarszania się koniunktury, rząd zdecyduje się na kolejne kroki
stabilizujące dynamikę PKB. Jednak w 2016 r. i
kolejnych latach, stopniowy spadek potencjalnego tempa wzrostu w połączeniu z niechęcią
władz do agresywnego pobudzania gospodarki będzie skutkował stopniowym obniżaniem
się dynamiki chińskiego wzrostu gospodarczego.

Prognozy rynkowe dotyczące dynamiki PKB
Chin w bieżącym roku nie uległy zmianie w
porównaniu do oczekiwań ze stycznia br. Podobnie jak w styczniu br., w maju ankietowani
przez agencję Bloomberg analitycy oczekiwali,
że dynamika PKB w Chinach w br. wyniesie
7,0% (Tabela 16). Jednocześnie, w porównaniu
ze styczniem zrewidowano w dół prognozę
inflacji w br. (do 1,5% z poziomu 1,9% oczekiwanego w styczniu).

Tabela 15. Podstawowe dane makroe konomiczne dla Chin

2013 2014
PKB (%, r/r)

7,7

Produkcja przem.
9,7
(%, r/r)
PMI w przetwórstwie (pkt.) 50,2
Sprzedaż detaliczna
13,1
(% r/r)
CPI
2,6
(%, r/r)
Stopa bezrobocia
4,1
(%)

7,4

I 14

II 14

III 14

IV 14

I 15

7,4

7,5

7,3

7,3

7,0

sie
14

wrz
14

paź
14

lis
14

gru
14

sty
15

lut
15

mar
15

kwi
15

maj
15

8,3

6,9

8,0

7,7

7,2

7,9

6,8

6,8

5,6

5,9

-

49,7

50,2

50,2

50,4

50,0

49,5

49,7

50,7

49,6

48,9

49,2

12,0

11,9

11,6

11,5

11,7

11,9

10,7

10,7

10,2

10,0

-

2,0

2,0

1,6

1,6

1,4

1,5

0,8

1,4

1,4

1,5

-

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

-

Tabela 16. Prognozy makroe konomiczne dla Chin
2014

2015

2016

II 15

III 15

IV 15

I 16

II 16

Realny PKB (proc., r/r)
MFW (kwi-15)

7,4*

6,8

6,3

-

-

-

-

-

KE (maj-15)

7,4*

7,0

6,8

-

-

-

-

-

Bloomberg (maj-15)

7,4*

7,0

6,7

6,9

6,9

7,0

7,0

6,9

CPI (proc., r/r)
MFW (kwi-15)

2,0*

1,2

1,5

-

-

-

-

-

KE (maj-15)

2,0*

-

-

-

-

-

-

-

Bloomberg (maj-15)

2,0*

1,5

2,1

1,4

1,5

1,7

2,0

2,1

* dane rze czywiste
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Indie
 Rosnące spożycie gospodarstw domowych
przyczyniło się do dalszego przyspieszenia
PKB Indii w I kw. br.
 Słaba aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw w dalszym ciągu ogranicza skalę
przyspieszenia dynamiki PKB
 Produkcja przemysłowa nadal rośnie, jednak jej dynamika osłabła w pierwszych
trzech miesiącach br.
 Nastroje przedsiębiorstw poprawiają się,
choć przedsiębiorstwa sygnalizują brak chęci zwiększania zatrudnienia
 Inflacja CPI obniża się w br., za sprawą
niższych cen ropy naftowej na świecie i cen
żywności w kraju
 Prognozy wskazują na kontynuację oż ywienia gospodarczego w 2015 r. i stopniowy
wzrost inflacji w II połowie br.

oraz malejące ceny żywności na rynku kraj owym.
Pomimo szybszego wzrostu w I kw. br. niż w
poprzednich dwóch kwartałach, inwestycje
nadal zwiększają się w stosunkowo małej
skali. Utrzymująca się niska aktywność inw estycyjna jest konsekwencją m.in. trudności w
dostępie firm do finansowania, pogłębianych
przez
niekorzystne otoczenie prawnoregulacyjne (np. nieuregulowane kwestie własności gruntów, niejasne przepisy praw ne).
Czynniki te powodują zawieszanie realizow anych projektów inwestycyjnych (szacuje się, że
ok. 16% inwestycji w Indiach została wstrzymana z powodu działania ww. barier). Nowowybrany rząd Indii powołał specjalny z espół, który ma zająć się usunięciem barier hamujących realizację inwestycji.
Wykres 50. De kompozycja dynamiki realne go PKB
(proc., r/r) na podstawowe składowe (pkt. proc.)

Wzrost gospodarczy
W I kw. br. gospodarka Indii nadal znajdowała się w fazie ożywienia. Realny PKB20
zwiększył się o 7,5% r/r wobec odpowiednio
6,6% r/r w IV kw. oraz 6,7% w I kw. 2014 r.
Poprawa koniunktury była wynikiem rosnącego spożycia gospodarstw domowych oraz, w
mniejszym stopniu, zwiększonych nakładów
brutto na środki trwałe (Wykres 1). Na konsumpcję prywatną (która stanowi prawie 60%
popytu wewnętrznego) pozytywnie oddziałuje
obniżająca się inflacja, kształtowana głównie
przez niższe ceny ropy naftowej na świecie

30 stycznia br. Ce ntralny Urząd Statystyczny
Indii opublikował nowe rachunki narodowe ,
zmie niając m.in. rok bazowy (z 2004 na 2011) oraz
zastę pując PKB w ce nach czynników wytwórczych
inde kse m w ce nach rynkowych. Szcze gółowe informacje
na
stronie :
http://mospi.nic.in/Mospi_Ne w/Site /home .aspx
20
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Źródło: Central Statistics Office.
Wymiana handlowa z zagranicą miała pozytywny, choć znikomy, wpływ na tempo wzrostu gospodarczego w I kw. br. Zarówno eksport
towarów i usług, jak i import obniżyły się w tym
okresie w ujęciu rocznym, jednak ten ostatni
zanotował większy spadek. Utrzymująca się od
trzech kwartałów ujemna dynamika eksportu
wiąże się głównie z niższym eksportem produk-

Indie
tów przetwórstwa ropy naftowej oraz biżuterii 21.
Warto również wspomnieć, że Indie, będąc importerem netto ropy naftowej (ponad 75% kr ajowego zapotrzebowania jest zaspokajane z zagranicy), skorzystały na niedawnych spadkach
jej cen na świecie. Było to widoczne m.in. w
zmniejszeniu deficytu handlowego Indii.
Koniunktura przedsiębiorstw
W I kw. br. produkcja przemysłowa w Indiach spowolniła. W marcu br. produkcja
ogółem zwiększyła się o 2,1% r/r, co było najniższym odczytem od listopada 2014 r. Do
spowolnienia dynamiki przyczyniła się słabsza
koniunktura we wszystkich branżach produkcji, przede wszystkim w przetwórstwie przemysłowym, które wytwarza 75% produkcji
ogółem (Wykres 51).

dynamika tych ostatnich w ostatnich miesiącach
osłabia się. Pomimo dobrych odczytów wskaźnika, przedsiębiorstwa nie planują zwiększać
zatrudnienia w najbliższej przyszłości. Może to
wynikać z ich obaw o nietrwałość ożywienia w
indyjskiej gospodarce. Powyższą hipotezę w
jakimś stopniu potwierdzają odczyty wskaźnika
PMI dla sektora usług, który choć pozostaje powyżej granicy 50 pkt, to jednak stopniowo obniża się od lutego br. (Wykres 52).
Wykres 52. Wskaźniki PMI dla przetwórstwa
przemysłowego i usług

Wykres 51. Produkcja przemysłowa i jej składowe (proc., r/r)

Źródło: Markit Economics.
Inflacja

Źródło: Central Statistics Office.
Wskaźniki nastrojów firm sygnalizują wyhamowanie spadkowego trendu dynamiki produkcji przemysłowej. Wskaźnik PMI dla sektora przetwórstwa przemysłowego od początku
br. utrzymuje się powyżej 50 pkt. (w maju wzrósł
do 52,6 pkt, tj. najwyższego poziomu od czterech
miesięcy). U podstaw tego leżą głównie rosnące
zamówienia krajowe i zagraniczne, przy czym
Przychody ze sprze daży zagraniczne j wspomnianych towarów stanowią je dną trze cią łącznych przychodów e ksportowych Indii.
21

Po przejściowym wzroście na przełomie lat
2014 i 2015, w kolejnych miesiącach br. dynamika cen konsumpcyjnych w Indiach zaczęła ponownie obniżać się. W kwietniu inflacji CPI22 wyniosła 4,9% r/r wobec 5,3% w marcu i 5,4% lutym br. Trend spadkowy inflacji
utrzymuje się od kilku lat, jednak w ostatnich
kwartałach tempo obniżania się inflacji było
stosunkowo szybkie. Stały za tym coraz wolOd 2013 r. inde ks te n je st podstawowym mie rnikie m inflacji w Indiach, wcze śnie j funkcję tę pe łnił
wskaźnik ce n produce nta (WPI). W lutym br.
urząd statystyczny Indii opublikował nowy inde ks
CPI, w którym zmie niono m.in. rok bazowy (z
2010 na 2012) oraz wagi poszcze gólnych kate gorii
towarów i usług. Nowe dane są dostę pne od
stycznia 2014 r., zaś stare kończą się na grudniu
2014 r.
22
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niejszy wzrost cen żywności (spadające ceny
warzyw i malejąca dynamika cen zbóż) oraz
wcześniejsze spadki cen ropy naftowej na
świecie. Tempo wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych w Indiach pozostaje poniżej
nowego celu inflacyjnego banku centralnego
(6% r/r do końca 2015 r.). W maju br. władze
monetarne utrzymały stopy procentowe na
niezmienionym poziomie (drugi miesiąc z
rzędu).
Wykres 53. Indeks CPI i cen żywności w Indiach (proc., r/r)

Bank centralny Indii przewiduje również, że
inflacja CPI będzie obniżać się do sierpnia
br., z uwagi na korzystny efekt bazy. Natomiast w kolejnych miesiącach dynamika cen
konsumpcyjnych powinna zacząć rosnąć, osiągając poziom 6,0% r/r w styczniu 2016 r.
Głównym powodem spodziewanego wzrostu
inflacji będą m.in. wyższe ceny żywności.
Oczekuje się bowiem, że prognozowane niższe
opady deszczu w porze monsunowej, spow odowane zmianami klimatycznymi wskutek
działania efektu El Niño, doprowadzą do
mniejszych zbiorów w rolnictwie.

Źródło: Central Statistics Office.
Prognozy
W kwietniu br. bank centralny Indii przewidywał, że tempo wzrostu gospodarczego w
2015 r. wyniesie 7,8%, jednak ostatnio obniżył swą prognozę do 7,6%. Wśród przyczyn
rewizji prognoz wymienił m.in. niski stopień
wykorzystania mocy wytwórczych, ograniczony dostęp do kredytu bankowego oraz
gorsze od oczekiwań warunki meteorologiczne
dla rolnictwa. Pomimo niższej prognozy dynamiki PKB, gospodarka kraju będzie rozwijać
się szybciej w br. w porównaniu do 2014 r.
(7,3%). Na zbliżoną skalę przyspieszenia
wzrostu gospodarczego w Indiach w br. wskazują wyniki najnowszej ankiety Bloomberg.
Analitycy rynkowi oczekują, że planowane i
realizowane reformy nowego rządu przełożą
się m.in. na pobudzenie aktywności inwest ycyjnej oraz poprawę klimatu biznesowego w
kraju.
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Tabela 17. Podstawowe dane makroekonomiczne dla Indii

Uw aga: dane odnoszą się do lat finansowych rozpoczynających się 1 kw ietnia, a kończących 31 marca następnego
roku kalendarzow ego
* w ujęciu roku ruchomego (suma czterech kw artałów)
** now y szereg (2012=100) obejmuje dane od stycznia 2014 r.

Tabela 18. Prognozy makroekonomiczne dla Indii
2013*
2014*
2015
Realny PKB (proc., r/r)
Bloomberg (maj-15)
OECD (mar-15)
SPF** (maj-15)

II 15

III 15

IV 15

6,9
6,9

7,3
7,3

7,7
7,7

7,3
-

7,5
-

7,6
-

6,9

7,3

7,8

7,5

7,7

7,8

CPI*** (proc., r/r)
Bloomberg (maj-15)

-

6,0

5,4

5,3

5,0

5,7

SPF** (maj-15)

-

6,0

5,0

5,0

4,7

5,3

Uw aga: dane odnoszą się do lat finansowych rozpoczynających się 1 kw ietnia, a kończących 31 marca następnego
roku kalendarzow ego
* dane rzeczywiste
** 34th Survey of Professional Forecasters – ankieta banku centralnego Indii
*** now y szereg CPI obejmuje okres od stycznia 2014 r., stąd nie ma danyc h dla w cześniejszych lat
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Europa Środkowo-Wschodnia
 Ożywienie gospodarcze przyspieszyło w I
kw.br.
 Zwiększający się popyt zewnętrzy wpływa
na polepszenie koniunktury w sektorze
przemysłowym.
 Sytuacja na rynkach pracy nadal się poprawia.

utrzymującego się na wysokim poziomie ryzyka geopolitycznego, związanego z sytuacją
w Europie Wschodniej. Wpływało to na słabnący eksport do Rosji (w przypadku Estonii
również eksport do znajdującej się w recesji
Finlandii), ale także na osłabienie inwestycji w
tych gospodarkach.
Wykres 54. Dynamika PKB w I kw. br. (proc., r/r)

 Rosnące wskaźniki koniunktury konsumenckiej wskazują na dalszy wzrost ko nsumpcji w 2015 r.
 Banki centralne kontynuują łagodzenie
polityki pieniężnej.
 Dynamika cen utrzymuje się poniżej zera,
jednak presja deflacyjna słabnie.
 Prognozy wskazują na utrzymanie tempa
ożywienia gospodarczego i powolny wzrost
inflacji.
Wzrost gospodarczy
Ożywienie w gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) było kontynuowane w
I kw. br. Wstępne szacunki PKB wskazują, że
tempo wzrostu gospodarczego przyspieszyło i
wyniosło 3,3%r/r, wobec 2,6% w IV kw. ub.r.
Szczególnie widoczne było to w Czechach i
Rumunii, gdzie roczna dynamika PKB wzrosła
do 4,2% r/r. W Polsce, Słowenii, na Słowacji i
Węgrzech roczna dynamika PKB również
kształtowała się na stosunkowo wysokim poziomie (ok. 3%), ponad dwukrotnie przewyższającym średnią dla UE-28. Najsłabszy wzrost
odnotowano w wychodzącej z recesji Chorw acji, która była jedynym krajem w regionie, w
którym roczne tempo wzrostu PKB było niższe
niż średnia dla UE-28 (Wykres 54).
Jedynie w krajach bałtyckich tempo wzrostu
gospodarczego spowalnia. Spadek dynamiki
PKB w I kw. br. wynikał przede wszystkim z

Źródło: Eurostat.

Wzrost, podobnie jak w ub.r., opierał się na
popycie krajowym. Wstępne szacunki PKB w
części krajów, a także dane dotyczące koniunktury bieżącej wskazują na dalszy wzrost konsumpcji prywatnej, która staje się głównym
motorem napędowym gospodarek regionu.
Istotnym czynnikiem wzrostu również wydają
się wciąż być inwestycje. Świadczy o tym, z
jednej strony, rosnąca dynamika produkcji
budowlano-montażow ej w części krajów (Rumunia, Węgry), z drugiej strony, wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych, co skutkuje
wznowieniem nakładów na inwestycje w kr ajach, gdzie były one w poprzednich latach
stosunkowo niewielkie (Słowacja, Słowenia).
W dalszym ciągu duża rolę ogrywały też inwestycje publiczne, współfinasowane ze środków europejskich.
W I kw. br. wzrosła dynamika obrotó w handlu zagranicznego. Wyraźnie zwiększyła się
dynamika eksportu (według statystyk handlu
zagranicznego). Dotyczyło to zarówno eksportu do strefy euro, wymiany handlowej w e-
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wnątrz regionu EŚW, jak i wyhamowania
spadków sprzedaży na rynki poza UE. Jednocześnie, skala wzrostu importu była większa,
co zdaje się sugerować, że wkład eksportu
netto do wzrostu gospodarczego na początku
br. był, podobnie jak w ub.r., ujemny (Wykres
55).

Wykres 56. Dynamika produkcji prze mysłowe j
i e ksportu (proc., r/r)

Wykres 55. Struktura tworze nia PKB (pkt. proc., r/r)

Źródło: Eurostat.

Źródło: Eurostat.

Koniunktura przedsiębiorstw
Produkcja przemysłowa w regionie EŚW
nadal rośnie. Marzec br. był dziewiątym miesiącem z rzędu, w którym wolumen produkcji
przemysłowej się zwiększał, po okresie krótkiego załamania w połowie ub.r. w związku z
zaostrzeniem się konfliktu pomiędzy Rosją i
UE. Dynamika produkcji w przemyśle w uj ęciu r/r w I kw. br. wyniosła blisko 5. Na wzrost
produkcji w przemyśle wpłynął rosnący popyt
krajowy, ale także rosnący popyt zagraniczny,
o czym świadczy przyspieszenie dynamiki
eksportu, zwłaszcza do pozostałych krajów UE
(Wykres 56). Sugeruje to, że wzrostowi produkcji przemysłowej sprzyjała rosnąca aktywność przedsiębiorstw w ramach globalnych
sieci produkcyjnych (GVC). Dodatkowo
świadczy o tym wyraźny wzrost produkcji w
sektorze motoryzacyjnym (m.in. w Czechach,
Rumunii, na Słowacji i Węgrzech), a także w
innych sektorach silnie powiązanych z GVC
(produkcja wyrobów elektrycznych, elektronicznych, komputerów).

W pierwszych czterech miesiącach br. nastroje przedsiębiorców w sektorze przemysłowym poprawiały się, jednak w maju br. miało miejsce zatrzymanie ich wzrostu. Wskaźniki BCI Komisji Europejskiej dla regionu EŚW
odnotowały wyraźny wzrost w okresie st yczeń-kwiecień br. Poprawę odnotowano w
przypadku wszystkich subindeksów BCI. W
większym stopniu wzrosły jednak wskaźniki
opisujące oczekiwania co do przyszłej produkcji i zatrudnienia, a także napływu nowych
zamówień, niż oceny sytuacji bieżącej. Przedsiębiorcy oczekują dalszej poprawy koniunktury w przemyśle w kolejnych kwartałach br.,
wynikającej m.in. z rosnącego popytu zagranicznego. Poprawa nastrojów miała miejsce w
większości krajów EŚW, jedynie w kilku optymizm przedsiębiorców zmniejszył się. W
Estonii wyraźnie pogorszyła się ocena przyszłej produkcji, na co największy wpływ w ydaje się mieć osłabiająca się sprzedaż na rynki
skandynawskie. Słaby popyt ze strony Rosji
nie ma już tak dużego wpływu na optymizm
przedsiębiorców, o czym świadczy wzrost
wskaźników na Litwie i Łotwie. W maju br.
miał miejsce spadek napływu zamówień,
zwłaszcza zagranicznych, co spowodowało
korektę w dół wskaźników BCI, zwłaszcza dla
Węgier i Słowacji. Biorąc pod uwagę pozytywne informacje napływające ze strefy euro,
czyli głównego partnera handlowego krajów
EŚW, zdarzenie to ma najprawdopodobniej
mieć charakter jednorazowy i nie wpłynie na
pogorszenie koniunktury w przemyśle. Odczyty wskaźników PMI w przetwórstwie
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przemysłowym dla trzech największych gospodarek EŚW w analizowanym okresie w yraźnie przekraczały progową granicę 50 pkt.
(Wykres 57). O ile jednak w Czechach i na
Węgrzech PMI od początku br. kształtuje się
na stosunkowo stabilnym poziomie, w Polsce
wartość wskaźnika w ostatnich miesiącach
sukcesywnie spada.
Wykres 57. Wskaźniki PMI w Polsce , Cze chach i na
Wę grze ch (pkt.)

Rynek pracy
Sytuacja na rynkach pracy nadal się poprawia. Stopa bezrobocia w regionie EŚW wciąż
spada, zbliżając się do poziomów obserwowanych przed wybuchem globalnego kryzysu
finansowego (Wykres 58). Najbardziej było to
widoczne w krajach bałtyckich i Polsce. Niewielki wzrost stopy bezrobocia miał miejsce
jedynie w Bułgarii (gdzie podwyższony poziom bezrobocia to efekt niedopasowań strukturalnych na rynku pracy i konsekwencji kryzysu bankowego) i na Węgrzech. W przypadku Węgier liczba bezrobotnych już na początku br. była jednak bardzo niska, w wyniku
wprowadzanego w życie od 2013 r. planu prac
publicznych, a stopa bezrobocia znajdowała
się na najniższym poziomie od 2007 r.
Wykres 58. Stopa be zrobocia (proc.)

Źródło: Markit.

Powoli ożywia się koniunktura w sektorze
budowlanym. Poprawa koniunktury w budownictwie to w dużej mierze zasługa inwestycji infrastrukturalnych, współfinansowanych ze środków UE. Nakłady na tego typu
inwestycje przyspieszyły w ostatnich kwartałach, z uwagi na kończący się termin wykorzystania środków pochodzących z perspektywy
finansowej na lata 2007-2013. Dodatkowo w
części krajów wzrosły nakłady na prywatne
inwestycje budowlane. Widoczne to było
przede wszystkim w krajach bałty ckich, gdzie
już od 2013 r. na rynku nieruchomości mieszkaniowych trwały pokryzysowe dostosow ania. Dodatkowo w I kw. br. produkcja budowlana wyraźnie przyspieszyła na Węgrzech,
Słowacji (efekt inwestycji zwiększających potencjał produkcyjny) i Rumunii (efekt zmniejszenia stawki podatku od budowli na począ tku 2015 r.)

Źródło: Komisja Europe jska, Eurostat.

W IV kw. ub.r. w gospodarkach EŚW ponownie wzrosło zatrudnienie, a dynamika
płac przyspieszyła. W skali całego regionu
liczba pracujących zwiększyła się o 1,7% r/r
(dane z rachunków narodowych uwzględniające samozatrudnionych). Jego wzrost odnotowano w większości sektorów gospodarki,
poza rolnictwem, budownictwem i pośrednictwem finansowym. Zwiększeniu zatrudnienia
towarzyszył dynamiczny wzrost płac nominalnych. Zauważalne to było zwłaszcza w
krajach bałtyckich, Rumunii i na Słowacji,
gdzie w IV kw. ub.r. dynamika wynagrodzeń
wahała się w granicach 5-8% r/r. Dynamika
płac realnych zwiększyła się w jeszcze większym stopniu, ze względu na spadek dynamiki
cen konsumpcyjnych.
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Koniunktura konsumencka
Nastroje konsumentów w pierwszych miesiącach br. wciąż się poprawiały. Wskaźniki
CCI Komisji Europejskiej od stycznia do
kwietnia br. rosły w większości gospodarek
EŚW. Zauważalne pogorszenie optymizmu
konsumentów miało miejsce jedynie w Estonii.
Na poprawę nastrojów wpływały przede
wszystkim dobra sytuacja na rynkach pracy
oraz deflacja, która zwiększała siłę nabywczą
dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. Czynniki te przełożyły się na wyraźną
poprawę oceny bieżącej i przyszłej sytuacji
finansowej konsumentów oraz ich skłonność
do większych zakupów.
W maju br. miało miejsce zahamowanie
wzrostu optymizmu konsumentów, co najprawdopodobniej było krótkotrwałym zjawiskiem. Wpłynęło na to pogorszenie się oceny
perspektyw inflacji oraz sytuacji na rynkach
pracy, zwłaszcza w Polsce i na Słowacji. Nadal
jednak wskaźnik CCI znajdował się w okolicach najwyższych poziomów obserwowanych
od 2008 r. (Wykres 59).
Wykres 59. Wskaźniki nastrojów konsume ntów CCI
(pkt.) i sprze daż de taliczna (proc., r/r)

regionu (Polska, Czechy, Węgry i kraje bałtyckie). Wzrost sprzedaży detalicznej wynikał w
dużym stopniu z większej sprzedaży żywności
i paliw, co można wiązać ze spadkiem cen tych
towarów. W coraz większym stopniu, zwłaszcza we ww. północnej części regionu EŚW,
rosła również sprzedaż towarów trwałego i
półtrwałego użytku, co wskazuje na wzrost
skłonności do konsumpcji gospodarstw domowych.
Polityka pieniężna
Banki centralne w krajach EŚW nadal łagodziły politykę pieniężną. Banki centralne Polski (NBP), Rumunii (NBR) i Węgier (MNB)
zdecydowały się na obniżenie swoich głównych stóp procentowych w okresie styczeńmaj br. o odpowiednio: 50 pb., 100 pb. i 45 pb.
(Wykres 60). Dodatkowo, NBR zdecydował się
na obniżenie stopy rezerwy obowiązkowej
oraz zawężenie korytarza pomiędzy stopą
depozytową i lombardową (z 4 do 3,5 pkt.
proc.). Główną przyczyną tych decyzji była
wciąż niska inflacja, kształtująca się wyraźnie
poniżej celów inflacyjnych. Dodatkowo, na
decyzje banków miały wpływ niepewność co
do wzrostu w otoczeniu zewnętrznym oraz
możliwość aprecjacji walut wobec euro, wskutek luzowania ilościowego EBC.
Wykres 60. Główne stopy proce ntowe banków
ce ntralnych (proc., r/r)

Źródło: Komisja Europe jska, Eurostat.

Dynamika sprzedaży detalicznej przyspieszała. Poprawa nastrojów konsumentów przełożyła się na ich skłonność do zakupów . W I
kw. br. dynamika sprzedaży detalicznej w
regionie EŚW przyspieszyła do ponad 5% r/r,
co było najwyższym tempem wzrostu od 2008
r. Silny wzrost sprzedaży detalicznej odnot owywano przede wszystkim w północnej części

Źródło: banki ce ntralne .

W Czechach i na Węgrzech banki centralne
kontynuowały niekonwencjonalne metody
wspierania gospodarek. CNB utrzymał w
mocy decyzję o wprowadzeniu asymetryczne-
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go celu kursowego (zapobieganie umocnieniu
się kursu EUR/CZK powyżej poziomu 27), a
nawet zapowiedział przedłużenie jego obowiązywania co najmniej do połowy 2016 r.
MNB z kolei zdecydował się na przedłużenie
programu wspierania akcji kredytowej dla
małych i średnich przedsiębiorstw (Funding for
Growth Scheme+), na który przeznaczono 500
mld HUF (ok. 1,7 mld EUR), a także zdecydował, że od 23 września br. głównym instrumentem prowadzenia polityki pieniężnej będą
operacje depozytowe z terminem zapadalności
trzech miesięcy, natomiast ograniczane będą
dwutygodniowe operacje repo. Zmiana ta ma
zachęcić banki do zakupu obligacji skarbowych oraz rozwijania akcji kredytowej.
Inflacja
W pierwszych miesiącach br. dynamika cen
konsumpcyjnych (HICP) w krajach EŚW
pozostawała ujemna (Wykres 61). W kwietniu
br. wyniosła ona w skali całego r egionu -0,3%
r/r.. W kwietniu 2015 r. spadek cen w ujęciu
rocznym wciąż miał miejsce w Bułgarii (21
miesiąc deflacji z rzędu), Chorwacji, Polsce,
Słowenii, na Litwie, Słowacji i Węgrzech. Spośród krajów EŚW, jedynie Rumunii udało się
uniknąć deflacji w pierwszych miesiącach br.
Wykres 61. Inflacja HICP (proc., r/r) i je j kompone nty (pkt. proc., r/r)

Źródło: Eurostat.

Tendencje deflacyjne w regionie powoli
słabną. Największą skalę spadku cen w krajach EŚW obserwowano w lutym br., kiedy to
roczna dynamika HICP wyniosła -0,8%. W
kolejnych dwóch miesiącach skala deflacji

zmniejszyła się. Za wzrost dynamiki cen odpowiadała zmniejszająca się skala spadku cen
energii oraz żywności nieprzetworzonej. W
niektórych krajach (Chorwacja, Estonia, Litwa
Rumunia, Słowenia) spadek cen surowców
energetycznych przełożył się na spadek cen
regulowanych energii (głównie cen elektryczności, gazu i paliw) w pierwszych miesiącach
br. W efekcie, w tych krajach wkład cen energii
do dynamiki HICP nadal zmniejszał się w
analizowanym okresie, nawet pomimo wzrostu cen surowców energetycznych na rynkach
światowych.
Inflacja bazowa utrzymywała się na historycznie niskim poziomie. W pierwszych czterech miesiącach br., podobnie jak miało to
miejsce w ub.r., inflacja bazowa w regionie
EŚW (HICP z wyłączeniem cen energii i ży wności), utrzymywała się na bardzo niskim, a
jednocześnie bardzo stabilnym poziomie 0,6%0,7% r/r. Niska inflacja bazowa to w części
wynik wciąż stosunkowo słabej presji popytowej. Według szacunków KE w ub.r. w większości krajów regionu, poza krajami bałtyckimi, luka popytowa była ujemna. Z drugiej
strony, niskie ceny surowców, spadek cen
producentów i niska inflacja za granicą , również wpłynęły na bardzo niski poziom inflacji
bazowej.
Prognozy
Najnowsze prognozy instytucji międzynarodowych przewidują utrzymanie się tempa
ożywienia gospodarczego w krajach EŚW w
latach 2015-2016 na poziomie z ub.r. (Tabela
1). Zarówno Komisja Europejska, jak i MFW,
jedynie nieznacznie podniosły prognozy wzr ostu gospodarczego dla regionu, aczkolwiek w
poszczególnych krajach korekty były zauw ażalne. KE wyraźnie podniosła prognozy wzr ostu dla Słowacji, Węgier (efekty polityk kraj owych mających na celu wspieranie konsumpcji
i inwestycji w obu tych gospodarkach) oraz
Słowenii (oczekiwany silny wzrost inwestycji
w związku z szybko zwiększającym się stopniem wykorzystania mocy produkcyjnych). Z
kolei prognozy wzrostu obniżono dla Bułgarii
(efekt przedłużającego się kryzysu finansow e-
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go i politycznego, silne powiązania z greckim
systemem finansowym) i krajów bałtyckich
(silne powiązania z gospodarką Rosji).

nak wzrost eksportu ma być słabszy niż
wzrost importu, co spowoduje, że wkład eksportu netto do wzrostu gospodarczego pozostanie ujemny

Wzrost PKB w regionie EŚW opierać się ma
na popycie krajowym. Większą niż w ub.r.
rolę odrywać będzie konsumpcja prywatna,
wspierana przez poprawę sytuacji na rynku
pracy i wzrost akcji kredytowej. Zmniejszy się
natomiast wkład inwestycji do wzrostu PKB,
zwłaszcza w 2016 r., co wiązać się ma przede
wszystkim z mniejszym napływem środków w
ramach funduszy unijnych. Oczekuje się również przyspieszenia tempa wzrostu wolumenu
handlu zagranicznego w krajach regionu, jed-

Jednocześnie, wyraźnie obniżono prognozy
inflacji. Prognozy wskazują na utrzymanie się
deflacji w części krajów regionu (m.in. Bułgaria, Polska, Litwa) w br. i powolny wzrost cen
dopiero w 2016 r., w efekcie wygasania wpływu niskich cen energii i żywności. Domykająca
się luka popytowa i tym samym wzrost presji
inflacyjnej przełoży się na wzrost inflacji bazowej.

Tabela 19. Podstawowe dane makroe konomiczne dla krajów Europy Środkowo-Wschodnie j

Rachunki narodowe

2013 2014

PKB
Konsumpcja prywatna
Inw estycje
Eksport
Import
Rynek pracy
Zatrudnienie
Wynagrodzenia
Stabilność makroekonom iczna

1,3
2,7
0,6
2,8
0,0
7,4
5,5
6,3
3,5
7,3
2013 2014
0,4
1,5
3,8
4,0

Saldo obrotów bieżących
(% PKB)
MPI netto (% PKB)
Koniunktura bieżąca
Produkcja przemysłow a
Sprzedaż detaliczna
Zaufanie przedsiębiorców
(pkt.)
Zaufanie konsumentów
(pkt)
Rynek pracy
Stopa bezrobocia (%)
Ceny i inflacja
HICP
Inflacja bazow a
Kredyt dla sektora pryw atnego*

I 14
0,6
0,3
0,3
1,0
1,8

II 14
III 14
IV 14
(%, kw /kw lub poziom )
0,5
0,9
0,7
1,0
0,5
1,4
2,4
2,0
2,0
1,2
0,2
3,0
1,3
0,1
3,2

I 15

I 14

II 14

1,2
-

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

2,8
2,7
7,3
6,5
7,8

-

-

-

-

-

0,4
4,2

1,8
4,4

0,4

0,1

0,1

0,3

-

-

-

III 14
(%, r/r)
2,8
2,7
7,5
4,2
5,6
2,0
3,6

IV 14

I 15

2,6
3,2
7,2
5,9
7,2

3,3
-

1,8
3,9

-

2013 2014
0,1

0,3

-62,6

-

-9,9

-4,2

-3,7

-3,8

-3,5

-2,9

-4,1

-

-

-

-

-

-26,0 -17,2

-13,9

-13,3

-12,8

-11,1

-12,9

-

-

-

-

-

8,3

8,3

8,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-0,7
0,8

-0,8
0,8

-0,5
0,6

-0,3
0,7

-

-

-

-

-

-

-0,2

-0,4

-0,8

-

-

-62,5 -62,0
-61,2
-59,4
sty 15 lut 15 m ar 15 kw i 15 m aj 15 sty 15 lut 15 m ar 15 kw i 15 m aj 15
2013 2014
(%, m /m lub poziom )
(%, r/r)
2,6
4,2
0,6
0,7
0,9
3,8
4,2
5,3
2,1
3,0
1,7
-0,1
0,2
5,9
5,8
4,7
-

2013 2014
9,9
8,9
2013 2014
1,5
0,3
1,0
0,6
-1,4

-1,6

*średnia arytmetyczna
Źródło: Eurostat, banki centralne, Komisja Europejska, krajowe urzędy statystyczne, obliczenia IE NBP.
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Tabela 20. Prognozy makroe konomiczne dla krajów Europy Środkowo-Wschodnie j

2014

KE (maj-15)
2015
2016

2015

MFW (kwi-15)
2016

2017

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

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

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

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

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

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

Realny PKB (proc., r/r)
Bułgaria
Chorwacja
Czechy
Estonia
Litwa
Łotwa
Polska
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Węgry
EŚW

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

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

Bułgaria
Chorwacja
Czechy
Estonia
Litwa
Łotwa
Polska
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Węgry
EŚW

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

-0,5
0,1
0,2
0,2
-0,4
0,7
-0,4
0,2
-0,2
0,1
0,0
-0,1

1,3
1,2
2,6
2,9
3,3
3,2
3,4
3,3
3,4
2,1
2,2
2,9
HICP/CPI (proc., r/r)
1,0
1,3
1,4
1,9
1,7
2,2
1,1
0,9
1,4
1,7
2,5
1,4
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