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Koniunktura Międzynarodowa jest biuletynem publikowanym przez Narodowy Bank Polski trzy razy w roku.
Materiał ten przedstawia bieżącą i oczekiwaną sytuację ekonomiczną w głównych gospodarkach rozwiniętych
i najważniejszych gospodarkach wschodzących na świecie, jak również na globalnych rynkach surowcowych
i finansowych. Materiał zawiera również ramki tematyczne poświęcone wybranym zagadnieniom gospodarczym.

Październikowe wydanie biuletynu zostało opracowane na podstawie danych dostępnych do dnia 26 września
2014 r. włącznie.
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Synteza
W ostatnich dwóch kwartałach osłabiało się tempo wzrostu w systemowo ważnych gospodarkach świata:
w większości krajów UE oraz krajów BRIC. Pogłębiła się także w tym okresie dywergencja w dynamice wzrostu
globalnego; ożywienie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii umacniało się, a było słabsze w strefie euro,
Chinach, Brazylii i Rosji. Na rosnące zróżnicowanie koniunktury gospodarczej w skali globalnej oddziałuje,
obok czynników strukturalnych, nasilenie ryzyka geopolitycznego w ostatnich kwartałach. Konflikt UkrainaRosja wpływa w pierwszym rzędzie negatywnie na gospodarki UE. Ujawniają się coraz wyraźniej efekty wtórne
kryzysu wschodniego, a mianowicie silne pogarszanie się nastrojów wśród przedsiębiorców i konsumentów
europejskich oraz widoczne już obniżenie dynamiki obrotów handlowych w ramach UE.
Od II kw. br. słabnie popyt inwestycyjny w gospodarkach europejskich, a także w Chinach, Brazylii i Rosji.
Umacniają się natomiast inwestycje w Stanach Zjednoczonych, czemu towarzyszy systematyczna poprawa
sytuacji na amerykańskim rynku pracy. Jednak tempo ożywienia gospodarki USA jest relatywnie niskie, jak
na doświadczenia historyczne. Analiza OECD pokazuje, że zarówno skala, jak i trwałość obniżenia popytu inwestycyjnego w okresie od 2007 r. w gospodarkach OECD są zdecydowanie większe w porównaniu do poprzednich
kryzysów. Główne tego przyczyny to: spadek popytu globalnego w czasie ostatniego kryzysu, wzrost kosztu
usług kapitału, nasilenie niepewności i proces delewarowania przedsiębiorstw.
W gospodarce Chin kryzys nadprodukcji na rynku mieszkaniowym osłabia popyt inwestycyjny i stopniowo
wpływa na obniżenie konsumpcji. W Brazylii pogłębia się recesja; spadek inwestycji odzwierciedla z jednej
strony bardzo niskie zaufanie podmiotów do polityki gospodarczej władz, a z drugiej jest odreagowaniem po
silnej stymulacji inwestycji ze strony rządu w ub. roku. W Rosji w konsekwencji konfliktu z Ukrainą pogłębia
się, widoczny już w ub. roku spadek inwestycji, a silnie rosnąca inflacja przy malejącej dynamice kredytu dla
gospodarstw domowych obniżają konsumpcję.
Słabości strukturalne, ograniczenia w dostępie firm i gospodarstw domowych do kredytu oraz pogorszenie uwarunkowań ze strony popytu zewnętrznego obniżały w ostatnich dwóch kwartałach popyt inwestycyjny w strefie
euro. W szczególności wyraźne są już oznaki spowolnienia w przemyśle Niemiec. Natomiast podtrzymuje aktywność gospodarczą w strefie euro konsumpcja prywatna, wspierana przez poprawiającą się powoli sytuację
na rynku pracy i niską inflację. Pogorszenie koniunktury w sektorze produkcyjnym strefy euro wpływa już
na obniżenie dynamiki eksportu gospodarek Europy Środkowej i Wschodniej, a także na spadek optymizmu kół
biznesu w tym regionie.
Słaby popyt oraz korzystne uwarunkowania podażowe na światowych rynkach surowcowych wpływają na obniżanie się inflacji w większości najważniejszych gospodarek świata. Dynamika CPI jest jednak zróżnicowana
geograficznie: najniższa inflacja występuje obecnie w krajach UE, podczas gdy w gospodarkach BRIC wskaźniki
cen konsumpcyjnych utrzymują się na wyraźnie wyższym poziomie.
Oczekuje się bardzo powolnego przyspieszenia dynamiki wzrostu w większości gospodarek świata w 2015 r.,
czemu sprzyjać powinna nadal akomodacyjna polityka pieniężna, poprawa warunków kredytowania podmiotów gospodarczych oraz efekty reform strukturalnych przeprowadzonych w szeregu krajów.

Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone
Silny wzrost PKB w II kw. br. dzięki wyraźnemu

słabe. Wpłynęła na to podwyższona zmienność wyni-

umocnieniu popytu krajowego.

ków produkcji w przemyśle samochodowym. Koniunktura na rynku nieruchomości była bardzo zmienna
w ostatnich kilku miesiącach. Można jednak zauważyć

Dalsza poprawa na rynku pracy.

nieznaczną poprawę w tym sektorze gospodarki.
Dobre dane o sprzedaży detalicznej w sierpniu br.
przy silnej poprawie zaufania konsumentów we

W kolejnych kwartałach można spodziewać się

wrześniu br.

kontynuacji ożywienia w gospodarce Stanów Zjednoczonych opartego na umacniającym się popycie

Umacnia się koniunktura w sektorze przemysło-

krajowym.

wym.

Wzrost gospodarczy
Mieszane dane z rynku nieruchomości.
Zgodnie z drugim szacunkiem Biura Analiz EkonoSpadek inflacji w sierpniu br.; obniżenie oczekiwań

micznych (BEA), wzrost gospodarczy w Stanach

inflacyjnych gospodarstw domowych we wrześniu

Zjednoczonych przyspieszył w II kw. br. do 4,2%

br.

kw/kw saar (z -2,1% kw/kw saar w I kw. br.). Wysoka
dynamika PKB wynikała z dużego wkładu spożycia

Bieżące i oczekiwane tendencje w gospodarce
W II kw. br. nastąpił silny wzrost PKB w ujęciu
kw/kw, głównie w związku z wysokim

wkładem

spożycia prywatnego, zmiany stanu zapasów oraz
inwestycji przedsiębiorstw. Najnowsze dane wskazują, że w III kw.

br. kontynuowane były pozytywne

tendencje w amerykańskiej gospodarce. W szczególności, w sierpniu odnotowano solidny wzrost sprzedaży

prywatnego (1,7pkt. proc., por. Wykres 1), zmiany
stanu zapasów (+1,4 pkt. proc.) oraz inwestycji przedsiębiorstw (+1,3 pkt. proc). Dodatni wkład (+0,3 pkt.
proc.) do wzrostu PKB miało również spożycie zbiorowe, natomiast wkład eksportu netto był ujemny (-0,4
pkt. proc.).
Wykres 1. Dekompozycja kwartalnych zmian PKB w
USA (%, kw/kw saar)
Spożycie zbiorowe
Eksport netto
Zmiana stanu zapasów
Nakłady brutto na środki trwałe
Spożycie indywidualne
PKB

detalicznej, a we wrześniu poziom zaufania amerykańskich konsumentów wzrósł do poziomu najwyższego
od lipca ub. r. Na rynku pracy w lipcu br. szósty

7

miesiąc z rzędu odnotowano wysoki wzrost zatrud-

6

nienia w sektorze pozarolniczym, choć w sierpniu był

5

on już niższy (dane te jednak były w przeszłości często
rewidowane w górę). Jednocześnie stopa bezrobocia
ustabilizowała się w ostatnich miesiącach na relatywnie
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niskim poziomie, tuż powyżej 6%. Korzystna sytuacja

0

na rynku pracy, a także niska presja inflacyjna
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(w sierpniu inflacja CPI obniżyła się) najprawdopodob-

-2

niej stanowiły wsparcie dla spożycia gospodarstw do-

-3

mowych

w III kw. br. W sektorze przedsiębiorstw

nastroje (ISM) dalej poprawiały się w lipcu-sierpniu br.,
choć sierpniowe dane o produkcji przemysłowej były

5
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br. wyniosła ona 5,7% wobec 5,4% w czerwcu br. (por.

Wydatki konsumpcyjne

Wykres 2).
Po solidnym wzroście w II kw. br., w lipcu br. nastąpiło osłabienie wydatków konsumpcyjnych ame-

Dostępne dane dotyczące sprzedaży detalicznej

rykańskich gospodarstw domowych. W lipcu br.

wskazują na solidny wzrost spożycia prywatnego

dynamika nominalnych wydatków konsumpcyjnych

w III kw. br. W sierpniu br. sprzedaż detaliczna ogó-

wyniosła -0,1% m/m sa (wobec 0,4% m/m sa w czerwcu

łem w ujęciu nominalnym wzrosła o 0,6% m/m sa wo-

br.), a realnych, -0,2% m/m sa (wobec 0,2% m/m sa

bec wzrostu o 0,3% m/m sa w lipcu br. Z kolei „bazo-

w czerwcu br.). Jednocześnie w ujęciu rocznym dyna-

wa” sprzedaż detaliczna, tj. po wyłączeniu samocho-

mika nominalnych wydatków konsumpcyjnych wynio-

dów, paliw i materiałów budowlanych, która jest bez-

sła w lipcu 3,6% wobec 3,9% w czerwcu br. (por. Wy-

pośrednio ujmowana w szacunkach PKB, wzrosła

kres 2).

w sierpniu br. o 0,4% m/m sa, podobnie jak w lipcu br.
Jednocześnie w ujęciu r/r, dynamika sprzedaży deta-

Wykres 2. Zmiany (% r/r) zannualizowanej i odsezonowanej wartości wydatków konsumpcyjnych i dochodów do dyspozycji oraz stopa oszczędności (%)
stopa oszczędności
wydatki konsumpcyjne

dochód do dyspozycji

licznej zwiększyła się w sierpniu br. do 5,0% sa, z 4,2%
sa w lipcu br. W sierpniu br. najsilniejszy wzrost sprzedaży odnotowano w przypadku sklepów „różnych”
(+2,5% m/m sa), dealerów samochodowych (+1,5% m/m
sa) oraz sklepów z materiałami budowlanymi i ogro-

12

dowymi (+1,4% m/m sa). W przypadku tej ostatniej

10

kategorii wzrosty sprzedaży odnotowano w pięciu

8

z ostatnich sześciu miesięcy, co wskazuje na ożywienie

6

wydatków związanych z budownictwem mieszkanio-

4

wym. Spadki sprzedaży odnotowano w sierpniu jedynie
w dwóch kategoriach: na stacjach benzynowych (-0,8%

2

m/m sa; w związku ze spadkiem cen paliw)

0

oraz

w supermarketach (-0,1% m/m sa).

-2

Wykres 3. Wskaźnik zaufania konsumentów wg Uniwersytetu Michigan (rok 1996=100)
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Ocena perspektyw

W ostatnim okresie szybko rosły dochody do dyspozycji, w związku z czym lipcowe słabsze dane o spożyciu prywatnym raczej nie powinny wzbudzać
obaw o spowolnienie konsumpcji w nadchodzących
miesiącach. W lipcu br. zannualizowane i odsezonowane nominalne i realne dochody do dyspozycji gospodarstw domowych wzrosły o 0,1% m/m, natomiast w
ujęciu r/r nominalne dochody do dyspozycji wzrosły
o 4,2%, tj. najszybciej od grudnia 2012 r.
Od początku br. wyraźnie wzrosła stopa oszczędności amerykańskich gospodarstw domowych. W lipcu
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Stany Zjednoczone

Nastroje amerykańskich konsumentów pozostają

W ostatnich miesiącach stopa bezrobocia ustabili-

optymistyczne. Zgodnie ze wstępnym odczytem,

zowała się na poziomie nieco powyżej 6%. W sierp-

we wrześniu br. wskaźnik University of Michigan

niu br. wyniosła ona 6,1% wobec 6,2% w lipcu. Współ-

wzrósł do 84,6 punktu z poziomu 82,5 pkt. w sierpniu

czynniki: aktywności zawodowej oraz zatrudnienia

br., kształtując się tym samym na najwyższym pozio-

od kwietnia br. utrzymują się na dość stabilnym po-

mie od lipca 2013 r. (Wykres 3). We wrześniu br. wy-

ziomie (odpowiednio 62,8-62,9% oraz 58,9-59,0%) i nie

raźnie poprawiły się oceny perspektyw (wzrost odpo-

wykazywały wyraźnego trendu w ostatnich kilku mie-

wiedniej składowej do 75,6 punktu z 71,3 punktu

siącach. Udział w ogólnej liczbie bezrobotnych osób

w sierpniu br.), natomiast lekko pogorszyły się oceny

pozostających bez pracy długoterminowo, tj. co naj-

sytuacji bieżącej (spadek odpowiedniego subindeksu

mniej 27 tygodni, obniżył się w sierpniu br. do 31,2%

do 98,5 punktu z poziomu 99,8 punktu w sierpniu br.).

z 32,9% w lipcu br. i był o 6,8 pkt proc. niższy niż
w sierpniu 2013 r.

Rynek pracy
Rynek nieruchomości
Na rynku pracy kontynuowana jest poprawa.
W styczniu-sierpniu br. zatrudnienie w sektorze poza-

Dane z rynku nieruchomości były bardzo zmienne

rolniczym wzrastało przeciętnie o 215 tys. osób mie-

w ostatnich kilku miesiącach, jednak ogólnie zdają

sięcznie wobec wzrostu o 197 tys. przeciętnie w analo-

się sugerować nieznaczną poprawę. W szczególności,

gicznym okresie 2013 r. W sierpniu br. zatrudnienie

w czerwcu-wrześniu br. istotnie polepszyły się nastroje

w sektorze pozarolniczym zwiększyło się o 142 tys.

firm budowlanych, po kilkumiesięcznym okresie po-

osób. Sierpniowy wzrost wynikał głównie ze wzrostu

gorszenia, a na rynku wtórnym, po kilkumiesięcznym

zatrudnienia w sektorze prywatnym (o 134 tys., pod-

okresie spadków, w kwietniu-lipcu br. wzrosła liczba

czas gdy zatrudnienie w sektorze rządowym wzrosło

sprzedanych domów, choć w sierpniu ponownie obni-

o 8 tys. osób). Większość (112 tys.) nowych miejsc pracy

żyła się. W lipcu br. ukazały się również dobre dane

powstało w sektorze usług prywatnych (z kolei zatrud-

dotyczące liczby rozpoczętych budów domów, choć już

nienie w sektorze wytwarzającym towary wzrosło

w sierpniu uległy one pogorszeniu. Niestety, według

o 22 tys. osób).

dostępnych danych, na rynku pierwotnym nadal nie
zaobserwowano powrotu do trendu wzrostowego licz-

Wykres 4. Zmiana liczby miejsc pracy w sektorze pozarolniczym i stopa bezrobocia
zmiana liczby miejsc pracy w sektorze pozarolniczym (L)

W ostatnim półroczu dane dotyczące liczby rozpo-

stopa bezrobocia (P)

czętych nowych budów domów oraz liczby wyda9

nak ze wskazaniem na powolną poprawę. W lipcu
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br. zannualizowana liczba nowo rozpoczętych budów
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do poziomu najwyższego od listopada ub. r., po czym
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5

w sierpniu obniżyła się o ok. 6% (w ujęciu r/r wzrosła

200

4

o ok. 5%). Podobnie kształtowała się zannualizowana
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i odsezonowana liczba wydanych pozwoleń na budowę,
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7

by sprzedanych nowych domów.

uwzględnieniu

efektów

sezonowych

wzrosła

która w lipcu wzrosła o ok. 22%, by w sierpniu obniżyć
się o ok. 14% (w ujęciu r/r odnotowano wzrost o ok.
8%).

Stany Zjednoczone

Po istotnym pogorszeniu w okresie luty-maj br.,

nież lekki spadek oprocentowania kredytów hipotecz-

w czerwcu-wrześniu nastroje firm budujących domy

nych. W sierpniu br. przeciętne oprocentowanie

jednorodzinne istotnie poprawiły się. Po kilkumie-

30-letniego kredytu hipotecznego o stałej stopie pro-

sięcznym

okresie oscylowania w przedziale 46-45

centowej było najniższe odczerwca ub. r. (4,07%)

punktów, w czerwcu-sierpniu br. indeks rynku domów

i wyniosło 4,12% wobec 4,13% w lipcu oraz 4,34%

National Association of Home Builders (NAHB/Wells

w marcu-kwietniu br.

Fargo) wyraźnie wzrósł, osiągając we wrześniu poziom
59 punktów i kształtując się tym samym trzeci kolejny
miesiąc powyżej granicznego poziomu 50 punktów,

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

oznaczającego, że taka sama liczba firm budowlanych

ceny domów według Case-Shiller

postrzega warunki na rynku domów jako korzystne, jak

sprzedaż domów na rynku wtórnym
sprzedaż nowych domów

i niekorzystne. Wrześniowy wzrost indeksu wynikał
ze wzrostu wszystkich 3 jego składowych, tj.: ocen
bieżącej

sprzedaży,

oczekiwań

wobec

sprzedaży
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klientów.
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liczba sprzedanych nowych domów jednorodzinnych
W lipcu br. spadła do 412 tys. z 422 tys. odnotowanych

2007

w czerwcu br.

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014
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Po okresie wzrostu w kwietniu-lipcu br., w sierpniu
br. liczba sprzedanych domów na rynku wtórnym
obniżyła się. W sierpniu br. liczba sprzedanych domów
była niższa o 1,8% niż w lipcu br. oraz niższa o 5,3% niż
w lipcu ub. r. (por. Wykres 5). Pomimo słabszych sierpniowych

danych

perspektywy

sprzedaży

domów

na rynku wtórnym są raczej korzystne, m. in. ze względu na relatywnie wysoki poziom zapasów oraz coraz
niższe tempo wzrostu cen. W sierpniu br., dziesiąty
kolejny miesiąc mediana ogólnokrajowych cen wszystkich rodzajów nieruchomości mieszkaniowych na rynku wtórnym, obliczana przez Krajowe Stowarzyszenie
Pośredników na Rynku Nieruchomości (National Association of Realtors, NAR) wzrosła w tempie jednocyfrowym (4,8% r/r). Jednocześnie w czerwcu br. indeks
Case-Shiller cen domów jednorodzinnych w 20 głównych okręgach metropolitalnych obniżył się (o 0,2%
m/m) drugi miesiąc z rzędu po 27 kolejnych miesiącach
wzrostu

(dynamika

r/r

wyniosła

8,1%,

najniżej

od stycznia 2013 r.; por. wykres 5). Sprzedaż domów
na rynku wtórnym w ostatnim okresie wspierał rów-

8

Produkcja przemysłowa
W

sierpniu

br.

produkcja

przemysłowa

spadła

o 0,1% m/m sa, wobec wzrostu o 0,2% m/m sa w lipcu
br., natomiast jej dynamika w ujęciu r/r obniżyła się do
4,1% z 4,8% w lipcu br. Na obniżenie się produkcji
przemysłowej

ogółem

wpłynął

spadek

produkcji

w przetwórstwie przemysłowym (o 0,4% m/m sa; dynamika r/r obniżyła się do 3,6% z 4,8% w lipcu br.).
Z kolei na wyniki produkcji w sektorze przetwórczym
zarówno w lipcu, jak i sierpniu miała wpływ podwyższona zmienność produkcji samochodów w tych miesiącach (silny wzrost w lipcu, po którym nastąpił wyraźny spadek w sierpniu). Biorąc pod uwagę dalszą
poprawę nastrojów przedsiębiorstw sektora przetwórczego, słabsze sierpniowe dane o produkcji
przemysłowej raczej nie powinny wzbudzać obaw o
istotne pogorszenie koniunktury w nadchodzących
miesiącach.

Stany Zjednoczone

Sierpniowy spadek produkcji przemysłowej został

w czerwcu br. o 2,7% m/m sa. Jednocześnie jednak

odzwierciedlony w lekkim obniżeniu stopnia wykorzy-

nowe zamówienia niewojskowych dóbr kapitałowych

stania zdolności produkcyjnych do 78,8% (z 79,1%

po wykluczeniu samolotów, które mogą zwiastować

w lipcu br.), to jest do poziomu wyższego o 1,0 pkt.

poziom przyszłej aktywności inwestycyjnej, obniżyły

proc. od zanotowanego w sierpniu 2013 r. i o 1,3 pkt.

się w lipcu br. o 0,7% m/m sa po silnym wzroście

proc. niższego od średniej z lat 1972-2013.

(o 5,4% m/m sa) w czerwcu br.

Koniunktura przedsiębiorstw

W ostatnich miesiącach wyraźną poprawę nastrojów

odnotowano

również

w

sektorze

„non-

Po silnym pogorszeniu na początku br., w kolej-

manufacturing”. W sierpniu br. indeks ISM wyniósł

nych miesiącach nastroje przedsiębiorstw sektora

59,6 punktu wobec 58,7 punktu w lipcu br. (por. Wy-

przetwórczego poprawiały się. W sierpniu br. wskaź-

kres 6). Sierpniowy wzrost wskaźnika wynikał m. in. ze

nik ISM w tym sektorze wzrósł do poziomu 59,0 punk-

wzrostu subindeksu aktywności biznesowej/produkcji

tu z poziomu 57,1 punktu w lipcu (por. Wykres 6).

oraz zatrudnienia. Jednocześnie obniżył się subindeks

Sierpniowe

odzwierciedlało

nowych zamówień krajowych oraz eksportowych.

wzrost większości składowych (m. in. subindeksów

W swoich komentarzach większość respondentów

produkcji oraz nowych zamówień). Sierpniowe komen-

wyrażała optymizm, natomiast część z nich wskazywała

tarze respondentów były ogólnie pozytywne, chociaż

na możliwe osłabienie obserwowanego ostatnio tempa

niektóre wyrażały zaniepokojenie światową sytuacją

poprawy koniunktury w sektorze.

podniesienie

indeksu

geopolityczną.

Inflacja
Wykres 6. Wskaźnik ISM-PMI dla przetwórstwa przemysłowego i pozostałych sektorów (%)

Po istotnym wzroście w marcu-kwietniu br., a na-

ISM w przetwórstwie przemysłowym

stępnie stabilizacji w maju-lipcu br., w sierpniu

ISM poza przetwórstwem przemysłowym

inflacja konsumencka obniżyła się. W sierpniu br.
wyniosła ona 1,7%, wobec 2,0-2,1% w poprzedzających

65

czterech miesiącach (por. Wykres 7). Sierpniowy spa-

60

dek inflacji wynikał głównie z ujemnego wkładu kategorii „transport”. W ujęciu m/m po odsezonowaniu

55

ceny konsumenta obniżyły się w sierpniu br. o 0,2%

50

i był to pierwszy spadek cen w ujęciu m/m od kwietnia
2013 r. Był on związany głównie ze spadkiem cen ener-

45

gii (o 2,6% m/m sa), natomiast ceny żywności oraz ceny

40

związane z utrzymaniem mieszkania wzrosły (w obu
przypadkach o 0,2% m/m sa). Inflacja bazowa również

35

obniżyła się w sierpniu do 1,7% r/r, z 1,9% r/r w lipcu.
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

30

Źródło: ISM

Po wyraźnym wzroście w marcu-maju br., w kolejnych
miesiącach inflacja cen producenta ustabilizowała się w
przedziale 1,7-1,9%. W sierpniu wyniosła 1,8% r/r wobec
1,7% r/r w lipcu. W ujęciu miesięcznym po odsezono-

W lipcu br. nastąpił wzrost liczby nowych zamówień

waniu indeks PPI w sierpniu nie zmienił się wobec

dóbr trwałego użytku w amerykańskim przemyśle.

lipca br.

Zgodnie z danymi Departamentu Handlu, w lipcu br.
zamówienia te wzrosły o 22,6% m/m sa po wzroście

9
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Wykres 7. Inflacja CPI i jej ważniejsze komponenty (% r/r)
żywność i napoje
transport
CPI

utrzymanie mieszkania
inne

nieznacznie podniesiono prognozy inflacji w bieżącym
roku.

Według

analityków

rynkowych

inflacja

w 2014 roku wyniesie 1,9% (wobec majowych oczekiwań w wysokości 1,8%).

6

W 2015 r. można oczekiwać kontynuacji ożywienia

5

gospodarczego w Stanach Zjednoczonych. Wzrost
4

PKB w IV kw. br. oraz w przyszłym roku powinna

3

wspierać dalej stopniowo poprawiająca się sytuacja
na rynku pracy oraz dostępność kredytu, a także odno-

2

towane w ciągu ostatnich dwóch lat wzrosty cen domów (poprzez efekt majątkowy). Istotnym wsparciem

1

dla produkcji przemysłowej zarówno w bieżącym roku,

0

jak i w kolejnych latach powinien być wzrost produkcji
2014

2013

2012

2011

-1

Źródło: BLS

energii (zwłaszcza ze złóż łupkowych), który według
niektórych szacunków może przełożyć się na przyspieszenie dynamiki amerykańskiego PKB nawet o 0,5 pkt.
proc. w najbliższych kilku latach. Czynnikiem ryzyka
dla wzrostu PKB w najbliższych kwartałach pozostaje

W ciągu ostatnich dwóch lat krótkookresowe ocze-

siła i trwałość ożywienia globalnego, w tym w gospo-

kiwania inflacyjne amerykańskich gospodarstw

darkach wschodzących.

domowych były dość stabilne i oscylowały w przedziale 2,9%-3,3%. Zgodnie z ankietą University of Michigan, we wrześniu br. oczekiwania inflacyjne w perspektywie jednego roku obniżyły się do poziomu 3,0%
z 3,2% w sierpniu. Oczekiwania inflacyjne w perspektywie pięciu lat spadły we wrześniu br. do 2,8% (z 2,9%
w sierpniu br.) i w ciągu ostatnich trzech lat oscylowały
w przedziale 2,7%-3,0%.

Prognozy
W ostatnich kilku miesiącach prognozy rynkowe
dotyczące wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych w 2014 r. uległy obniżeniu w związku
ze słabym odczytem dynamiki PKB w I kw. br.
We wrześniu br. analitycy rynkowi (ankieta Bloomberg) oczekiwali wzrostu PKB w 2014 r. na poziomie
2,1% (wobec majowych oczekiwań na poziomie 2,5%
oraz lutowych oczekiwań w wysokości 2,9%). Prognozy
z września br. dotyczące wzrostu gospodarczego
w 2015 r. kształtowały się na poziomie zbliżonym
do prognoz z maja br. (we wrześniu br. oczekiwano
dynamiki PKB w 2015 r. na poziomie 3,0%, a w maju
br. oczekiwano 3,1%). Jednocześnie w ostatnim okresie
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Tabela 1 Prognozy makroekonomiczne dla Stanów Zjednoczonych

2013

2014

2015

2014Q2

2014Q3

2014Q4

2015Q1

2015Q2

realny PKB, % r/r
MFW (lip-14)

2,2*

1,7

3,0

-

-

1,7

-

-

OECD (wrz-14)

2,2*

2,1

3,1

-

-

-

-

-

Bloomberg (wrz-14)

2,2*

2,1

3,0

4,2†

3,0†

3,0†

3,0†

3,0†

CPI, %, r/r
MFW (lip-14)

1,5*

-

-

2,1*

-

-

-

-

OECD (wrz-14)

1,5*

-

-

2,1*

-

-

-

-

Bloomberg (wrz-14)

1,5*

1,9

2,1

2,1*

2,0

2,2

2,2

2,0

* dane rzeczywiste
† kw/kw SAAR
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Strefa Euro
Stagnacja PKB w II kw. br. za sprawą rozczarowujących danych z Niemiec, Francji i Włoch

Na słabszą dynamikę PKB strefy euro w II kw. br. miały wpływ zarówno czynniki jednorazowe, jak i strukturalne, przekładające się na słabość popytu inwesty-

Ożywienie hamowane przez słabość popytu
inwestycyjnego (spadek o 0,3% kw/kw w II kw.
br.)
Dodatni wkład spożycia indywidualnego i eksportu netto do wzrostu PKB w II kw. br.

cyjnego. Do pierwszej grupy zaliczyć można korzystne
warunki pogodowe, które podwyższyły wzrost gospodarczy (w szczególności inwestycje budowlane) w I kw. br.,
oraz układ dni wolnych od pracy, który miał wpływ
na osłabienie dynamiki PKB w II kw. br. Na znaczenie
drugiej grupy czynników wskazuje natomiast spadek

Kontynuacja spadku wskaźników koniunktury
w sierpniu i wrześniu br.

inwestycji niebudowlanych w strefie euro będący negatywnym sygnałem odnośnie perspektyw wzrostu strefy
euro w kolejnych kwartałach. Wydaje się, że niski poziom

Powolny wzrost zatrudnienia i płac realnych
wsparciem dla konsumpcji gospodarstw domowych
Słaba akcja kredytowa, przy sygnałach luzowania warunków kredytowych

inwestycji we Francji i Włoszech może wynikać ze słabości
strukturalnych

ich

gospodarek, przekładających

się

na oczekiwane tempo wzrostu popytu krajowego. Inwestycje mogą być w szczególności hamowane przez niepewność dotyczącą przyszłej polityki gospodarczej i reform strukturalnych. We Włoszech aktywność inwestycyj-

Inflacja nadal na niskim poziomie za sprawą
spadających cen energii i żywności przy relatywnie stabilnym poziomie inflacji bazowej

na firm jest ograniczana także w dużej mierze przez

Dalsze luzowanie polityki pieniężnej EBC: obniżka głównych stóp procentowych o 10 pb. i zapowiedź programów skupu aktywów

Wiodącą rolę w podtrzymywaniu ożywienia gospo-

W porównaniu z prognozami z przełomu maja i
czerwca br. rewizja w dół prognoz PKB i inflacji
na 2014 i 2015 r.

utrzymujące się utrudnienia w dostępie firm do kredytu
bankowego.

darczego w strefie euro odgrywa konsumpcja prywatna. Spożycie indywidualne jest wspierane przez rosnące zatrudnienie oraz spadek inflacji, oddziałujący
korzystnie na tempo wzrostu realnych płac. Niepokojącym z punktu widzenia perspektyw konsumpcji sygnałem
jest jednak pogorszenie się nastrojów konsumentów,
obserwowane od czerwca br. U jego podstaw leżą rosnące

Bieżące i oczekiwane tendecje w gospodarce

obawy gospodarstw domowych co do przyszłej sytuacji
gospodarczej i sytuacji na rynku pracy. Prawdopodobnym

Tempo ożywienia w strefie euro jest słabsze od

źródłem tych obaw jest rozczarowująco niska aktywność

oczekiwań. Drugi odczyt danych dotyczących PKB po-

w strefie euro oraz zaostrzenie konfliktu ukraińsko-

twierdza jego stagnację w II kw. br. wobec wzrostu o 0,2%

rosyjskiego.

kw/kw w I kw. br. Wśród głównych gospodarek strefy euro
tylko w Hiszpanii i Holandii odnotowano dodatnią dyna-

Wzrost gospodarki strefy euro może być ograniczany

mikę PKB. Po wysokim wzroście zanotowanym w I kw. br.

przez nasilanie się ryzyka geopolitycznego. Utrwalenie

PKB Niemiec obniżył się o 0,2% kw/kw. Jednocześnie

podwyższonej niepewności wraz z trwałym pogorsze-

nastąpiło utrwalenie tendencji z I kw. br. w gospodarkach

niem nastrojów podmiotów gospodarczych mogłoby

Francji i Włoch. W pierwszej z nich po raz kolejny odno-

istotnie osłabić koniunkturę w strefie euro w nadcho-

towano stagnację, w drugiej spadek PKB (o 0,2% kw/kw).

dzących kwartałach. Rosnące obawy przedsiębiorców
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dotyczące

wpływu

konfliktu

rosyjsko-ukraińskiego

Wzrost gospodarczy

na aktywność gospodarczą są odzwierciedlone w pogarszających się wskaźnikach koniunktury.

Drugi odczyt danych o PKB potwierdził stagnację w
strefie euro w II kw. br. W ujęciu kw/kw wzrost PKB

W III kw. br. kontynuowane były tendencje dezin-

wyniósł 0,03% w porównaniu z 0,2% w I kw. br.

flacyjne w strefie euro. Inflacja kształtowała się

(Wykres 8). W ujęciu r/r PKB w strefie euro wzrósł o

znacznie poniżej celu inflacyjnego EBC, odzwierciedla-

0,7% (wobec 1,0% w I kw. br.). Ujemną dynamikę PKB

jąc spadki cen energii i żywności nieprzetworzonej oraz

odnotowano w Niemczech (-0,2% kw/kw po wzroście o

ograniczoną dynamikę cen pozostałych wyrobów

0,7% w I kw. br.) i we Włoszech (-0,2% kw/kw po spad-

przemysłowych. Towarzyszył temu relatywnie stabilny

ku o 0,1% w I kw. br.). Z kolei dla Francji II kw. br. był

poziom inflacji bazowej.

kolejnym kwartałem stagnacji. Spośród głównych gospodarek strefy euro dodatnią kwartalną dynamiką

W obliczu słabego ożywienia i utrzymujących się

wzrostu gospodarczego charakteryzowała się natomiast

tendencji dezinflacyjnych EBC obniżył stopy procen-

Hiszpania (0,6% po 0,4% w I kw. br.) i Holandia (0,5%

towe i zapowiedział dalsze poluzowanie polityki

kw/kw).

pieniężnej. Podczas wrześniowego posiedzenia Rady
Prezesów EBC stopy procentowe (referencyjną, depozytową i kredytową) obniżono o 10 pkt. bazowych.

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

Dodatkowo zapowiedziano uruchomienie w październiku br. kolejnych programów, mających na celu ograniczenie zakłóceń w transmisji polityki pieniężnej EBC:
programu skupu papierów zabezpieczonych aktywami
(ABS) i trzeciego programu skupu obligacji zabezpieczonych (CBP3). EBC oczekuje, że wraz z programem
TLTRO1 zastosowanie niestandardowych instrumentów
polityki pieniężnej doprowadzi do zwiększenia sumy
bilansowej Eurosystemu o blisko połowę, tj. o ok. 900
mld EUR2. Miałoby to przełożyć się na poprawę warunków finansowania firm i gospodarstw domowych w
strefie euro.

TLTRO (targeted LTRO) - warunkowe długoterminowe operacje
refinansujące o wartości 400 mld euro z terminem zapadalności
we wrześniu 2018 r., oprocentowane o 10 pkt. bazowych wyżej
niż stopa referencyjna. Nowy instrument ma być udostępniany
instytucjom finansowym do wartości 7% udzielonych kredytów
na rzecz niefinansowego sektora prywatnego (z wyłączeniem
kredytów na cele mieszkaniowe dla gospodarstw domowych).
Operacje te planowane są na wrzesień i grudzień br. Od marca
2015 r. do czerwca 2016 r. przeprowadzone mają być dodatkowe
kwartalne warunkowe LTRO, których wartość zależna będzie od
wysokości pożyczek netto udzielanych po 30 kwietnia br.
2
Realizacja tych oczekiwań może być jednak trudna, biorąc pod
uwagę niewielki rozmiar rynku ABS w strefie euro oraz uzależnienie powodzenia operacji TLTRO od popytu europejskich
banków, który – jak pokazują wyniki pierwszej operacji z 18
września br. – pozostaje umiarkowany (wartość pierwszego przetargu wyniosła 82,6 mld euro wobec ponad 170 mld oczekiwanych w ankiecie Bloomberga).
1
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Źródło: Eurostat.
Pozytywny wkład do dynamiki PKB w strefie euro w II
kw. br. miała konsumpcja prywatna i eksport netto.
Wkład spożycia indywidualnego do dynamiki PKB w II
kw. br. ukształtował się na poziomie 0,2 pkt. proc.
Natomiast nakłady brutto na środki trwałe wniosły
ujemny wkład do wzrostu gospodarczego (-0,1 pkt.
proc.; Wykres 8). W II kw. br. eksport strefy euro rósł
szybciej niż import, co skutkowało dodatnim wkładem
eksportu netto do dynamiki PKB. Warto jednak zwrócić uwagę, że na wyniku tym zaważyły mniejsze gospodarki strefy euro. W Niemczech, Francji i Włoszech
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kształtowanie się salda handlowego miało negatywny

Zatrudnienie w strefie euro rośnie od trzech kwarta-

wpływ na zmianę PKB a w przypadku Hiszpanii wkład

łów. Dane dotyczące zatrudnienia wskazują, że liczba

eksportu netto był neutralny. Dynamika PKB strefy

pracujących w strefie euro zwiększyła się we wszystkich

euro była również obniżana przez ujemny wkład zmia-

gospodarkach z wyjątkiem Francji, gdzie pozostała bez

ny zapasów (-0,2 pkt. proc.).

zmian szósty kwartał z rzędu i Cypru, gdzie skala spadku (o 0,1% w II kw. br.) systematycznie się zmniejsza od

U podstaw spadku inwestycji leżały częściowo czyn-

II kw. 2013 r. Zwiększenie zatrudnienia o 0,2% kw/kw

niki jednorazowe. Zmniejszenie popytu inwestycyjne-

we Włoszech stanowiło pierwszy wzrost od ośmiu

go w II kw. br. miało miejsce we wszystkich głównych

kwartałów. W Hiszpanii, która jest w fazie ożywienia

gospodarkach strefy euro, z wyjątkiem Hiszpanii. Spa-

po głębokiej recesji, liczba pracujących zwiększyła się

dły zarówno inwestycje budowlane, jak również inwe-

o 0,7% kw/kw.

stycje w pozostałe środki trwałe. Obniżenie się tych
pierwszych nastąpiło po ich silnym wzroście w I kw.

Wykres 9. Stopa bezrobocia w wybranych krajach strefy

br., podwyższanym przez nadzwyczajnie korzystne

euro (%)

warunki pogodowe.
Tabela 2. Dynamika PKB w strefie euro (kw/kw, sa)
III.13

IV.13

I.14

II.14

PKB (%)

0,1

0,3

0,2

0,0

Spożycie indywidualne (%)

0,2

0,1

0,2

0,3

Spożycie zbiorowe (%)

0,3

-0,3

0,7

0,2

Nakłady brutto na śr. trwałe (%)

0,5

0,9

0,2

-0,3

Zmiana zapasów
(wkład; pkt proc.)

0,3

-0,2

0,2

-0,2

Eksport (%)

0,1

1,4

0,1

0,5

Import (%)

1,1

0,7

0,8

0,3

Eksport netto (wkład; pkt proc.)

-0,4

0,4

-0,3

0,1

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

0,3

0,3

0,1

-

Źródło: Eurostat.

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

Rynek pracy
Stagnacja PKB w II kw. br. nie zahamowała pozy-

Poprawa na rynku pracy strefy euro dotyczyła

tywnych trendów na rynku pracy. W II kw. br. stopa

wszystkich sektorów gospodarki prócz rolnictwa.

bezrobocia obniżyła się o 0,1 pkt proc. a liczba zatrud-

Dane z rachunków narodowych wskazują, że zatrud-

nionych wzrosła o 0,2% kw/kw. Mimo wyhamowania

nienie w przemyśle wzrosło trzeci kwartał z rzędu. W II

aktywności gospodarczej w II kw. br., zaobserwowano

kw. br. odnotowano również zwiększenie liczby pracu-

zwiększenie intensywności wykorzystania czynnika

jących w usługach (z wyjątkiem usług finansowych

pracy w gospodarce – liczba przepracowanych godzin

i ubezpieczeniowych, gdzie nastąpił spadek o 0,8%

wzrosła o 0,2% kw/kw. Należy jednak zauważyć,

kw/kw). Natomiast w budownictwie wyhamowany

że utrzymywanie się na niskim poziomie wskaźników

został spadek liczby zatrudnionych (stagnacja kw/kw w

oczekiwań przedsiębiorców co do zatrudnienia w nad-

II kw. br. wobec spadku o 0,2% kw/kw w I kw. br.).

chodzących miesiącach we wszystkich sektorach gospodarki może sygnalizować brak istotnych bodźców

Osłabienie aktywności gospodarczej w strefie euro

dla dalszej poprawy na rynku pracy w strefie euro.

w II kw. br. może ograniczyć kreację nowych miejsc
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pracy w najbliższych kwartałach. Przekonanie to jest

miały związek z pogorszeniem nastrojów konsumentów

3

podzielane przez uczestników rynku, którzy prognozują

i przedsiębiorców działających w handlu detalicznym

utrzymanie stopy bezrobocia w 2014 r. blisko poziomu

i przetwórstwie przemysłowym, w mniejszym stopniu,

z lipca br. (11,5%; Wykres 10). Również spadek wartości

w usługach.

subkomponentu PMI dotyczącego zmian zatrudnienia
(Wykres 10) z 51 pkt. w lipcu br. do 50,1 pkt. w sierpniu

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

br. może wskazywać, że skłonność przedsiębiorców

w strefie euro

do zwiększania zatrudnienia zmalała.
Wykres 10. Subkomponent PMI Composite odzwierciedlający zmianę zatrudnienia oraz roczna zmiana
stopy bezrobocia (pkt. proc.)

Źródło: Markit Economics.

Odczyty PMI wskazują na kontynuację ożywienia
w Niemczech i Hiszpanii oraz słabe perspektywy
Źródło: Markit Economics, Eurostat.
* L – oś lewa, P – oś prawa.

Nastroje gospodarcze
Wskaźniki nastrojów gospodarczych, mimo spadku,
nadal sygnalizują wzrost aktywności gospodarczej
w strefie euro w III kw. br. Chociaż indeks PMI Composite we wrześniu br. osiągnął (wg wstępnego odczytu) najniższą wartość od początku 2014 r. (52,3 pkt.),
był jednak nadal o 0,4 pkt. wyższy od średniego poziomu z IV kw. ub. r. (Wykres 11). Jednocześnie wskaźnik
ESI po utrzymywaniu się średnio na poziomie 102,3 pkt.
od marca do lipca br. obniżył się w sierpniu br. do 100,6
pkt, wskazując na jedynie nieznaczny wzrost aktywnośc
i w gospodarce strefy euro. Słabsze odczyty wskaźnika
Mediana prognoz uczestników rynków finansowych opublikowanych przez Bloomberg 15 września br. wynosi dla stopy bezrobocia w 2014 r. 11,6%, a w 2015 r. 11,3%.

3

15

gospodarki francuskiej i włoskiej. Wśród głównych
gospodarek strefy euro tylko w Hiszpanii wskaźnik PMI
Composite jednoznacznie wskazuje na przyspieszenie
wzrostu aktywności gospodarczej. Wskaźnik dla Niemiec wzrósł wprawdzie do 54 pkt. we wrześniu br.,
pozostaje on jednak nieco poniżej poziomu notowanego w I poł. br. (55,3 pkt.). Indeksy PMI Composite dla
Francji i Włoch kształtują się poniżej progu 50 pkt.,
co negatywnie świadczy o perspektywach wzrostu
gospodarczego w tych krajach. We wrześniu br. PMI
Composite we Francji obniżył się według wstępnego
odczytu do 49,1 pkt., sygnalizując piąty z rzędu spadek
aktywności sektora przetwórczego i usługowego. Z
kolei we Włoszech w sierpniu br. nastąpiła znaczna
korekta wskaźnika – w stosunku do lipca br. jego wartość obniżyła się o 3,2 pkt. (do 49,9 pkt.). Mogło mieć to
związek z rozczarowującymi danymi dotyczącymi
wzrostu PKB w tej gospodarce w II kw. br.

Strefa Euro

Wykres 12. Nastroje w przetwórstwie przemysłowym

Produkcja i koniunktura w przemyśle

oraz zmiana produkcji przemysłowej (3m/3m, sa)
Odbicie produkcji przemysłowej strefy euro w lipcu br.
po stagnacji w II kw. br. może nie mieć trwałego charakteru. W ujęciu kwartalnym w II kw. br. w strefie euro
miała miejsce stagnacja produkcji przemysłowej, po wzroście o 0,2% w I kw. br. Na kształtowanie się aktywności
w sektorze przemysłowym pozytywnie wpłynął wzrost
w sektorze wytwarzania energii i utrzymująca się od czterech kwartałów dodatnia dynamika wytwarzania dóbr
konsumpcyjnych. Jednak w podziale na główne kraje
strefy euro, tylko sektor przemysłowy w Hiszpanii utrzymał dodatnią dynamikę produkcji przemysłowej. W lipcu
br. produkcja przemysłowa w strefie euro wzrosła o 1,0%
m/m i o 2,2% r/r4, do czego przyczyniło się zwiększenie
produkcji dóbr kapitałowych, nietrwałych dóbr konsumpcyjnych i dóbr pośrednich. Do pozytywnego wyniku sektora przyczyniły się głównie wzrosty sektora przemysłowego w Niemczech (przede wszystkim w sektorze motoryzacyjnym) i w Irlandii. Ten pierwszy był jednak częściowo związany z korzystnym układem dni roboczych (zob.
rozdział dot. Niemiec), w świetle którego w sierpniu br.
oczekiwać można korekty. Warto zwrócić uwagę,
że w lipcu br. wzrost produkcji nastąpił jedynie w 8%
wszystkich działów przetwórstwa przemysłowego wobec
33% w czerwcu br. (Wykres 13). Sygnalizuje to wyhamowanie ożywienia w przemyśle strefy euro.

żenia wskaźników koniunktury dla sektora produkcji
przemysłowej w strefie euro. We wrześniu br. kontynuowany był trwający od maja br. spadek wartości
wskaźnika PMI dla przetwórstwa przemysłowego. Wartość wskaźnika wyniosła 50,5 pkt., sygnalizując jedynie
wzrost

aktywności

sektora.

Wrażenie

to wzmacniane jest przez obniżenie komponentu dot.
nowych zamówień, który we wrześniu br. po raz pierwszy
od czerwca 2013 r. wskazywał na spadek napływu zamówień do przetwórstwa przemysłowego. Na pogorszenie
koniunktury w przemyśle strefy euro wskazuje także
obniżenie o 1,5 pkt. subkomponentu wskaźnika ESI Komisji Europejskiej w sierpniu br.
Ze względu na silny spadek w maju br. i dalsze obniżenie się
produkcji w czerwcu br. jej dynamika w ujęciu 3m/3m pozostała
jednak ujemna w lipcu br. (-0,4%, zob. Wykres 12).
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Spadek wskaźnika PMI dla przetwórstwa przemysłowego miał miejsce we wszystkich głównych gospodarkach regionu. Obniżenie wartości indeksu nastąpiło
zarówno w relacji do ostatniego odczytu z lipca br.,
jak i średniej w II kw. br. Od przełomu I i II kw. br. odczyty PMI dla francuskiego sektora przetwórstwa przemysłowego kształtują się poniżej 50 pkt., sugerując spadek
aktywności (Wykres 12). W sierpniu br., po raz pierwszy

Stagnacja w II kw. br. przyczyniła się do dalszego obni-

niewielki

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

od czerwca ub.r. spadła również wartość wskaźnika PMI
dla sektora przetwórstwa przemysłowego we Włoszech.
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Wykres 13. Udział działów przetwórstwa przemysłowego

Wykres

w strefie euro, w których zanotowano wzrost produkcji

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

(3m/3m)

lanego

14.

Produkcja

budowlano-montażowa

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.
Źródło: Eurostat, Komisja Europejska.
* L – oś lewa, P – oś prawa.

Produkcja i koniunktura w budownictwie
Koniunktura w usługach
Brak jest oznak ożywienia aktywności w budownictwie po jej spadku w II kw. br. Produkcja w sektorze

Wskaźniki koniunktury w usługach wskazują na kon-

budowlano-montażowym w II kw. br. zmniejszyła się

tynuację ożywienia w sektorze. Po znacznym wzroście

o 1,1% kw/kw po silnym wzroście w I kw. br. (o 1,5%

w lipcu br. wskaźnik PMI dla sektora usług spadł o 1,1 pkt

kw/kw), wspieranym przez korzystną dla działalności

w sierpniu br. i o dalsze 0,3 pkt. we wrześniu br. Wrze-

budowlanej łagodną zimę. Warunki pogodowe miały

śniowy poziom wskaźnika (52,8 pkt.) był jednak nadal

znaczny wpływ na kształtowanie dynamiki produkcji

wyższy niż średnio w II kw. br. Wskaźniki wskazują na

sektora budowlanego w Niemczech – w ujęciu kw/kw

dobrą koniunkturę w sektorze usług, mimo obniżenia

spadek w II kw. br. wyniósł tam 5,8%. Warto również

wartości subkomponentów dotyczących nowych kontrak-

zwrócić uwagę na powrót na ścieżkę wzrostu produkcji

tów oraz pogorszenia się oczekiwań dotyczących perspek-

budowlanej w Hiszpanii, gdzie w II kw. br. po raz pierw-

tyw sektora.

szy od 2008 r. budownictwo miało dodatni wkład do dynamiki PKB. W ujęciu m/m w lipcu br. produkcja budow-

Sytuacja na rynku kredytowym

lano-montażowa w strefie euro pozostała stabilna. Jednocześnie w porównaniu z początkiem roku wyraźnie pogor-

Dane z rynku kredytowego sygnalizują pewną popra-

szyły się odczyty wskaźnika PMI dla sektora budowlanego

wę uwarunkowań dla popytu wewnętrznego w strefie

w strefie euro (Wykres 14).

euro. Według wyników lipcowego Bank Lending Survey
w II kw. br. banki raportowały poluzowanie warunków
udzielania kredytów dla przedsiębiorstw po raz pierwszy od II kw. 2007 r. oraz wzrost popytu na kredyty
inwestycyjne. Zapowiadały także dalsze poluzowanie
warunków kredytowych w III kw. br. Tempo spadku
wartości udzielonych kredytów (skorygowanych o sprze-
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daż aktywów i sekurytyzację) dla sektora przedsiębiorstw

menci są bardziej pesymistyczni niż na koniec II kw. br.

osłabło i w czerwcu i lipcu br. wyniosło -2,2% r/r wobec -

ze względu na pogorszenie się ich oczekiwań co do kształ-

3,1% r/r w marcu br.

towania sytuacji gospodarczej i bezrobocia w nadchodzących miesiącach. Pogorszenie nastrojów konsumentów

Na relatywnie stabilnym, choć niskim poziomie

w porównaniu z czerwcem br. odnotowano we wszystkich

utrzymuje się dynamika kredytów dla gospodarstw

głównych gospodarkach strefy euro prócz Hiszpanii

domowych. W lipcu br. wzrost wartości kredytów (sko-

(Wykres 16).

rygowanych o sprzedaż aktywów i sekurytyzację) udzielonych gospodarstwom domowym wyniósł 0,5% r/r. Według

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

wyników lipcowego Bank Lending Survey w II kw. br.
banki raportowały silny wzrost popytu na kredyty
konsumpcyjne (roczne tempo spadku wartości kredytów konsumpcyjnych zmniejszyło się z 2,5% w I kw. br.
do 1,9% w II kw. br.) i poluzowały kryteria ich udzielania. W przypadku kredytów hipotecznych w II kw. br.
banki raportowały zarówno poluzowanie warunków
kredytowych, jak i wzrost popytu w tym segmencie.
W III kw. br. banki uczestniczące w Bank Lending
Survey przewidują dalsze luzowanie warunków kredytowych dla gospodarstw domowych; oczekiwane jest
również zwiększenie popytu na wszystkie kategorie
kredytów.

Sprzedaż detaliczna i koniunktura konsumencka

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

Wraz ze wzrostem konsumpcji gospodarstw domowych rośnie sprzedaż detaliczna. W II kw. br. sprzedaż

Wykres 16. Wskaźnik koniunktury konsumenckiej Komi-

detaliczna wzrosła o 0,3% kw/kw wobec 0,6% w poprzed-

sji Europejskiej (CCI)*

nim kwartale (Wykres 15). W lipcu br. nastąpił wprawdzie
jej spadek o 0,4% m/m. Stało za nim jednak głównie wyraźne obniżenie się sprzedaży w Niemczech (o 1,6% m/m),
gdzie wskaźnik sprzedaży detalicznej charakteryzuje się
dużą zmiennością. Trudno więc ocenić, czy lipcowy spadek sprzedaży detalicznej w strefie euro sygnalizuje zahamowanie wzrostowej tendencji spożycia indywidualnego. Na pewne pogorszenie się perspektyw firm działających w handlu detalicznym wskazują jednak spadki
wskaźników PMI i subkomponentu wskaźnika ESI Komisji Europejskiej.
Również trwające od czerwca br. pogorszenie nastrojów konsumentów w strefie euro osłabia pozytywne
sygnały dotyczące wzrostu konsumpcji płynące z rynku kredytowego i rynku pracy. We wrześniu br. wskaźnik CCI Komisji Europejskiej spadł do -11,4 pkt. Konsu-
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Źródło: Komisja Europejska.
* średnie od 1999= 0.
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Inflacja

cach może świadczyć o słabnięciu tendencji dezinflacyjnych na wczesnych etapach procesu dystrybucji.

Inflacja w strefie euro pozostaje niska za sprawą dezinflacyjnego oddziaływania czynników zewnętrznych.

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

W sierpniu br. inflacja w strefie euro ustabilizowała się
na niskim poziomie 0,4% r/r, kształtując się nieznacznie
poniżej wartości z maja br. (0,5% r/r). Jej finalny odczyt
był w sierpniu br. wyższy od wstępnego o 0,1 pkt. proc.
W kierunku obniżenia przeciętnego poziomu cen konsumpcyjnych – podobnie jak w poprzednich miesiącach –
oddziaływał spadek cen energii (-2,0% r/r) oraz utrzymanie
niskiej dynamiki cen żywności nieprzetworzonej (-2,4% r/r
wobec -2,6% r/r w lipcu br.). Można oczekiwać, że dynamiki ww. komponentów pozostaną niskie także w najbliższych miesiącach. Przyczyniać się do tego będą: nałożenie
przez Rosję sankcji na część żywności importowanej
z UE, korzystne warunki podażowe na rynkach żywnościowych oraz utrzymujący się spadek cen surowców
energetycznych na rynkach światowych.
Źródło: Eurostat.
Spadek inflacji jest hamowany przez relatywnie stabilny poziom inflacji bazowej. Inflacja bazowa wzrosła
w sierpniu br. o 0,1 pkt proc. do 0,9% r/r (Wykres 17).

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

Przyczynił się do tego wzrost dynamiki cen towarów
przemysłowych (bez energii), które charakteryzują się
silniejszą wrażliwością na zmiany kursu euro niż ceny
usług. Wyniosła ona w sierpniu br. 0,3% r/r wobec przeciętnie 0% r/r w poprzednich trzech miesiącach. Stabilna
pozostała natomiast dynamika cen usług, która od czerwca br. kształtuje się na poziomie 1,3%. Obserwowana
od początku kwietnia br. deprecjacja kursu euro oraz
wzrost dynamiki nominalnych godzinowych kosztów
pracy w II kw. br. będą sprzyjać stabilizacji bazowego
komponentu inflacji w najbliższych miesiącach.
Spadek dynamiki cen produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu br. pogłębił się na skutek dalszego obniżenia cen energii (Wykres 18). Dynamika PPI pozostaje ujemna od sierpnia ub.r. a na jej kształtowanie silny
wpływ mają ceny w sektorze wytwarzania energii.
Sierpniowy spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu
wyniósł 1,1% w ujęciu r/r. Dynamika cen energii wyniosła -3,5% r/r. Inflacja bazowa utrzymała się na poziomie
z czerwca br. (-0,1% r/r). Relatywnie stabilny poziom
komponentu bazowego inflacji PPI w ostatnich miesią-
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Źródło: Eurostat.
* L – oś lewa, P – oś prawa.
Niskiej inflacji towarzyszy spadek oczekiwań inflacyjnych konsumentów (Wykres 19). Wskaźniki obrazujące oczekiwania inflacyjne konsumentów po chwilowym wzroście w maju br. utrzymywały się na stabilnym poziomie do lipca br., by w sierpniu br. obniżyć się

Strefa Euro

do poziomu najniższego od kwietnia 2010 r. Firmy

Aktualne prognozy zakładają, że ożywienie w strefie

przemysłowe, usługowe i działające w handlu detalicz-

euro będzie kontynuowane w najbliższych kwartałach.

nym sygnalizowały w ostatnich miesiącach, że oczkują

Do dodatniej dynamiki PKB w strefie euro ma przyczy-

stabilizacji cen wyrobów własnych. Wyraźnie wzrosły

niać się kształtowanie zarówno popytu wewnętrznego, jak

natomiast oczekiwania dotyczące tych cen w budow-

i zewnętrznego. Akomodacyjna polityka EBC powinna

nictwie.

przełożyć się stopniowo na zmniejszenie ograniczeń
w dostępie do kredytu i powolne ożywienie akcji kredy-

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

towej. Oczekuje się, że wraz z malejącymi potrzebami
związanymi z delewarowaniem firm będzie to sprzyjać
odbudowie popytu inwestycyjnego po okresie, w którym
kształtował się on na niskim poziomie. Również korzystne
trendy na rynku pracy i nadal niska presja inflacyjna
sugerują utrzymanie dodatniej dynamiki konsumpcji
prywatnej, co wraz z planowanym zmniejszaniem skali
konsolidacji fiskalnej powinno stymulować wzrost popytu
wewnętrznego. Z kolei eksport strefy euro powinien być
wspierany przez prognozowany przez ośrodki zewnętrzne
wzrost światowego handlu oraz deprecjację europejskiej
waluty.
Czynniki ryzyka dla wzrostu PKB w średnim okresie
związane

są

zarówno

z

sytuacją

zewnętrzną,

jak i wewnętrzną. Wyższego od oczekiwanego wzrostu PKB można by oczekiwać w przypadku wdrożenia
Źródło: Komisja Europejska.
* L – oś lewa, P – oś prawa.

zapowiadanych reform strukturalnych we Francji
i Włoszech. W tym samym kierunku mógłby oddziaływać ewentualny spadek niepewności w sektorze bankowym po publikacji w październiku br. wyników

Prognozy
W następstwie gorszych niż oczekiwano danych na
temat aktywności gospodarczej w strefie euro w II kw.
br. ośrodki zewnętrzne obniżyły prognozy wzrostu
PKB w regionie (Tabela 3). OECD obniżył we wrześniu
br. prognozę PKB na 2014 i 2015 r. o odpowiednio 0,4 i 0,6
pkt. proc. (do 0,8% r/r w 2014 r. i do 1,1% r/r w 2015 r.).
Również mediana prognoz instytucji finansowych
ankietowanych przez Bloomberg wskazuje na oczekiwaną słabszą dynamikę PKB strefy euro w 2014
i 2015 r. (obniżenie prognoz o 0,2 pkt. proc. do 0,8% r/r
w 2014 r. i do 1,1% r/r w 2015 r. w porównaniu z majem
br.). W kierunku rewizji prognoz w dół – poza słabszymi danymi za II kw. br. – oddziaływało także obserwowane w ostatnich miesiącach pogorszenie nastrojów
producentów i konsumentów.
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przeglądu aktywów dużych banków (Asset Quality
Review), przeprowadzanego przez EBC w związku
z przejęciem przez tę instytucję funkcji nadzorczych
od listopada br. Z drugiej strony niekorzystny wynik
przeprowadzonego przez EBC przeglądu może mieć
negatywny wpływ na wzrost PKB w strefie euro poprzez ponowny wzrost niepewności na rynkach finansowych i zaostrzenie warunków finansowania. Wśród
czynników ryzyka warto także wymienić dalsze zaostrzenie konfliktu na Ukrainie i potencjalne zwiększenie skali
sankcji, co może negatywnie wpłynąć na oczekiwania
podmiotów gospodarczych i konsumentów w strefie euro
i w ten sposób osłabiać aktywność gospodarczą w regionie.
W ślad za rewizją w dół prognoz PKB oraz niskimi
odczytami inflacji w ostatnich miesiącach zrewidowane zostały prognozy inflacji HICP w strefie euro
na lata 2014 i 2015. Mediana prognoz instytucji finan-

Strefa Euro

sowych ankietowanych przez Bloomberg została obniżona w porównaniu z majem br. o 0,2 pkt. proc. zarówno w 2014 r., jak i 2015 r. Przewiduje się, że w kierunku utrzymania niskiej inflacji w horyzoncie prognozy nadal będą oddziaływać ograniczona presja popytowa i płacowa związana z relatywnie wysokim bezrobociem w regionie oraz kształtowanie się cen na rynkach
surowcowych. Czynnikiem ryzyka dla powrotu inflacji
do celu EBC jest możliwe odkotwiczenie się oczekiwań
inflacyjnych. Z kolei w kierunku wyższej inflacji oddziaływać może potencjalna dalsza deprecjacja kursu
euro.
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Tabela 3. Prognozy makroekonomiczne dla strefy euro

2013

2014

2015

2014Q3

2014Q4

2015Q1

2015Q2

realny PKB, % r/r
MFW (lip-14)

-0,4

1,1

1,5

1,4

KE (maj-14)

-0,4

1,2

1,7

1,4

1,4

1,5

1,6

Bloomberg (wrz-14)

-0,4

0,8

1,3

0,8

0,8

0,9

1,3

OECD (wrz-14)

-0,4

0,8

1,1
HICP, %, r/r

KE (maj-14)

1,3

0,8

1,2

0,9

1,0

1,1

1,2

Bloomberg (wrz-14)

1,3

0,6

1,1

0,4

0,7

0,9

1,1

* lipcowa edycja World Economic Outlook Update MFW oraz wrześniowa edycja Interim Economic Assessment OECD nie
obejmują prognoz inflacji.
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Niemcy
W II kw. br. spadek PKB o 0,2% kw/kw

zanych z sektorem budowlanym. Wynikał on częściowo z
nadzwyczajnie wysokiego poziomu produkcji w tych

Główną przyczyną spadku PKB było obniżenie

sektorach w I kw. br., będącego efektem łagodnej zimy.

się inwestycji budowlanych po nietypowo sil-

Spadek inwestycji budowlanych był jednak silniejszy niż

nym wzroście w I kw. br.

wcześniej oczekiwano. To – w połączeniu ze słabszymi
niż na początku br. odczytami wskaźników koniunktury w

Oczekiwany powrót gospodarki na ścieżkę wzro-

budownictwie – wskazuje, że aktywność tego sektora

stu w kolejnych kwartałach, przy niższej jego

może rosnąć wolniej niż wcześniej oczekiwano. Drugim

dynamice niż prognozowana w maju br.

czynnikiem stojącym za obniżeniem się PKB Niemiec było
wyraźne zwiększenie się importu przy umiarkowanym

W ostatnich miesiącach nastąpił silny spadek

wzroście popytu na produkty niemieckie – zaowocowało

nastrojów firm oraz konsumentów.

to ujemnym wkładem eksportu netto do PKB w II kw. br.

Utrzymujący się wzrost zatrudnienia i przyspie-

Mimo spadku PKB w II kw. br., gospodarka niemiecka

szenie dynamiki płac korzystnymi sygnałami dla

powinna pozostać na ścieżce wzrostu. W świetle trwają-

perspektyw konsumpcji

cego wzrostu zatrudnienia oraz przyspieszenia dynamiki
płac, można oczekiwać utrzymania się wzrostowej ten-

Słabsze niż na początku br. odczyty wskaźników

dencji spożycia indywidualnego. Pozytywne, choć słabsze

koniunktury w budownictwie sygnałem, że ak-

niż oczekiwano wcześniej, impulsy dla wzrostu gospodarki

tywność tego sektora może rosnąć wolniej niż

niemieckiej powinny pochodzić także z budownictwa

oczekiwano

mieszkaniowego, gdzie wzrost aktywności wspierany jest
przez imigrację oraz niski poziom stóp procentowych.

Wyraźny wzrost produkcji i zamówień przemy-

Czynnikiem ryzyka dla oczekiwanego tempa ożywienia

słowych w lipcu br., jednak w sierpniu oczeki-

gospodarczego w Niemczech jest jednak sytuacja w pozo-

wana korekta w dół, a w kolejnych miesiącach

stałych gospodarkach strefy euro, w szczególności ewen-

słaba tendencja wzrostowa

tualne przedłużanie się okresu niskiej aktywności we
Włoszech i Francji.

Inflacja HICP w lipcu br. na poziomie 0,8% r/r,
przy utrzymującej się ujemnej dynamice wskaź-

Istotnym czynnikiem ryzyka dla oczekiwanego tempa

nika PPI

ożywienia gospodarczego w Niemczech jest również
wzrost ryzyka geopolitycznego, w tym tego związanego z konfliktem między Ukrainą a Rosją. Biorąc pod
uwagę, że eksport Niemiec do Rosji wynosi ok. 3% (ok. 36

Bieżące i oczekiwane tendencje w gospodarce

mld EUR) całego eksportu niemieckiego, można ocenić,
że bezpośredni wpływ spadku popytu rosyjskiego (zarów-

Dane o PKB Niemiec w II kw. br. były znacznie słabsze

no wskutek negatywnych konsekwencji konfliktu, jak i

od wcześniejszych oczekiwań. W II kw. br. PKB spadł o

wprowadzonych sankcji) na gospodarkę niemiecką będzie

0,2% kw/kw

wobec oczekiwanego jeszcze w lipcu br.

słaby. Jednak istotnym czynnikiem ryzyka dla wzrostu

wzrostu o 0,3% kw/kw (konsensus prognoz analityków

PKB Niemiec jest możliwość trwałego pogorszenia się

ankietowanych przez Bloomberg). Przyczyniły się do

nastrojów firm i gospodarstw domowych w regionie w

tego dwa czynniki. Pierwszym był spadek produkcji bu-

wyniku eskalacji konfliktu. Miałoby to negatywne oddzia-

dowlanej oraz produkcji w działach przetwórstwa powią-

ływanie na inwestycje oraz konsumpcję w Niemczech,
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których wzrost ma być motorem ożywienia gospodarcze-

mieckiej z pierwszej połowy br., związanej z nietypo-

go, a także na popyt zewnętrzny na niemieckie dobra. Te

wymi warunkami pogodowymi w I kw. br.

zagrożenie jest sygnalizowane przez wyraźne pogorszenie
się części wskaźników koniunktury w ostatnich miesią-

Wykres 20. Dynamika oraz struktura tworzenia PKB w

cach.

Niemczech (%, kw/kw)

W dalszym ciągu w gospodarce niemieckiej obserwowane są tendencje dezinflacyjne. Inflację HICP obniżają
niskie ceny żywności oraz surowców rolnych i energetycznych. Nadal na niskim, choć stopniowo rosnącym
poziomie kształtuje się także dynamika cen towarów
importowanych (z wyłączeniem energii). Stabilizująco na
bazowe komponenty inflacji HICP i PPI powinny jednak
oddziaływać deprecjacja kursu euro i przyspieszenie wzrostu płac.

Wzrost gospodarczy
Ujemny wkład do wzrostu PKB Niemiec miały w II
kw. br. nakłady inwestycyjne brutto oraz eksport
netto (Tabela 4). Według Statistisches Bundesamt Deu-

Źródło: Eurostat.

tschland, silny spadek inwestycji wynikał częściowo z
ustąpienia korzystnych warunków pogodowych z początku roku, co skutkowało m.in. znacznym obniżeniem się inwestycji budowlanych. Z kolei ujemny
wkład eksportu netto do wzrostu PKB związany był z
szybszym wzrostem importu (o 1,6% kw/kw) niż eksportu (o 0,9% kw/kw). Eksport odbił w II kw. br. za
sprawą zwiększenia się sprzedaży towarów, które jednak zrekompensowało obniżenie się dynamiki eksportowanych usług. Mimo spadku popytu krajowego, w II
kw. br. przyspieszył import towarów i usług.
Do spadku dynamiki PKB w porównaniu z poprzednim kwartałem przyczyniło się również wyhamowanie wzrostu konsumpcji. W II kw. br.
zmniejszyło się zarówno tempo wzrostu spożycia zbiorowego, jak i indywidulanego. Wysokie odczyty wskaźników koniunktury konsumenckiej za II kw. br. oraz
utrzymujący się wzrost realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych sygnalizują jednak, że
osłabienie dynamiki spożycia indywidualnego w tym
okresie nie wynikało z czynników fundamentalnych.
Można je raczej rozpatrywać w kontekście ogólnie
podwyższonej zmienności danych dla gospodarki nie-
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Tabela 4 Dynamika PKB w Niemczech (%kw/kw)
PKB (%)
Spożycie indywidualne (%)
Spożycie zbiorowe (%)
Nakłady brutto na śr. trwałe (%)
Zmiana zapasów (wkład; pkt. proc.)
Eksport (%)
Import (%)
Eksport netto (wkład; pkt. proc.)
Realne dochody do dyspozycji gosp.
domowych per capita (%)

III.13
0,3
0,7
0,6
0,8
0,0

IV.13
0,4
-0,8
-0,1
1,1
0,2

I.14
0,7
0,8
0,4
2,9
-0,2

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

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

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

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

0,9
1,6
-0,2
0,4

Źródło: Statistisches Bundesamt Deutschland.
Zmiana metodologii liczenia PKB
W II kw. br. Statistisches Bundesamt Deutschland rozpoczął
publikację danych z rachunków narodowych według
metodologii ESA2010, która zastąpiła wcześniejszą metodologię ESA1995. W efekcie przeprowadzonej w raz z tą
zmianą metodologii rewizji szacunków PKB jego nominalny poziom został podniesiony o ok. 3% (Wykres 21).
Spowodowało to także niewielkie rewizje szacowanych
rocznych i kwartalnych dynamik realnego PKB, których

Niemcy

średnia absolutna zmiana dla okresu I kw. 1992-I kw. 2014

Wykres 22. Realny PKB w Niemczech przed i po rewizji

r. wyniosła odpowiednio 0,12 oraz 0,09 pkt proc. Przy

danych o PKB (2007=100).

czym skala rewizji dla ostatnich lat jest większa niż w

ESA1995

przypadku lat wcześniejszych.

ESA2010

105

Nowe dane pokazują, że spadek PKB w Niemczech w

103

trakcie kryzysu finansowego był silniejszy niż wcześniej

101

szacowano, szybsze było natomiast tempo ożywienia,

99

które nastąpiło po kryzysie. Jednocześnie uwzględnienie

97

nowych danych pokazało, że sytuacja w gospodarce nie-

95

mieckiej w latach 2012-2013 była istotnie słabsza niż
wskazywały wcześniejsze wyliczenia PKB. W latach tych
PKB Niemiec wzrósł o odpowiednio 0,4% i 0,1% wobec

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Źródło: Dane Statistisches Bundesamt Deutschland.

wcześniejszych szacunków na poziomie 0,7% i 0,4% (por.
Wykres 22).
Podniesienie poziomu nominalnego PKB w Niemczech
było związane przede wszystkim ze zmianami w sposobie
uwzględniania wydatków na badania i rozwój w szacunkach PKB. Zgodnie z ESA2010 mają być one uwzględniane jako inwestycje, podczas gdy wcześniej traktowano je
jako zużycie pośrednie. Zmiana ta odpowiada za ok. 70%
wzrostu poziomu nominalnego PKB w Niemczech. Pozostała część wynikała głównie z rewizji szacowanej skali
wynajmu mieszkań przeprowadzonej w następstwie spisu
powszechnego z 2011 r. oraz z uwzględnienia wydatków
na zbrojenia w szacunkach nakładów brutto na środki
trwałe.

Rynek pracy
Ostatnie dane wskazują na nadal bardzo dobrą
sytuację na rynku pracy w Niemczech. W szczególności, utrzymywanie się relatywnie wysokiego popytu na
pracę potwierdzane jest przez:
Wzrost liczby pracujących do kolejnych rekordowych poziomów (por. Wykres 23). Wg
danych Statistisches Bundesamt Deutschland, w II
kw. br. i na początku III kw. br. był kontynuowany wzrost liczby pracujących (Wykres 23.).
Relatywnie wysokie poziomy wskaźników
obrazujących plany przedsiębiorstw dotyczące zatrudnienia. Po przejściowym spadku w

Wykres 21. Nominalny PKB w Niemczech przed i po
rewizji danych o PKB (mld EUR).
ESA2010

maju br., indeks BA-X powrócił do tendencji
wzrostowej, osiągając w sierpniu br. najwyższy
poziom od ponad dwóch lat. Na relatywnie wy-

ESA1995

sokim poziomie kształtują się także pozostałe

2 900

miary skłonności firm do zwiększania zatrud-

2 700

nienia, choć obniżyły się one w porównaniu z

2 500

początkiem

2 300

wskaźnika PMI dot. zatrudnienia w sierpniu br.

2 100

wyniosła 51 pkt. (wobec przeciętnie 51,7 pkt w I

1 900

kw. br. do 51,9 pkt w II kw. br.), a Ifo dot. za-

1 700

trudnienia odpowiednio 107 pkt. (wobec 107,5

1 500
199119931995199719992001200320052007200920112013

Źródło: Dane Statistisches Bundesamt Deutschland.
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br.

Wartość

w I kw. br. i 106,7 w II kw. br).

subkomponentu

Niemcy

Wykres 23. Indeksy BA-X i liczba pracujących w Niem-

wzrost wynagrodzeń zaobserwowano także w sektorze

czech (w mln mieszkańców)

przemysłowym – w maju br. wzrost wynagrodzeń przyspieszył do 3,7% r/r a w czerwcu do 4,2% r/r, tj. do najwyższego poziomu od początku publikacji indeksu płac
w przemyśle, tj. od 1991 r. Poza wysokim popytem na
pracę w kierunku zaobserwowanego przyspieszenia wzrostu płac w Niemczech mogło oddziaływać także ustanowienie ogólnokrajowej płacy minimalnej od 1 stycznia
2015 r.6.
Wykres 24. Stopa bezrobocia (%) i i indeks napięć w
Niemczech

Źródło: Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt Deutschland, Ifo.

Rekordowo niską stopę bezrobocia i malejącą
liczbę bezrobotnych przy wysokiej liczbie wakatów. Utrzymuje się spadkowa tendencja zharmonizowanej stopy bezrobocia w Niemczech, która w lipcu br. osiągnęła poziom 4,9% (por. Wykres
3.). Spadek liczby bezrobotnych (o 1,8% r/r w II
kw. br.) i rosnąca liczba wakatów (odpowiednio o

Źródło: Statistisches Bundesamt Deutschland.

11% r/r) znajdują odzwierciedlenie w wyraźnym
wzroście indeksu napięć na rynku pracy, który w
sierpniu 2014 r. osiągnął najwyższy poziom od lu-

Nastroje gospodarcze

tego 2012 r.5
Wskaźniki koniunktury pogorszyły się w ostatnich
Pomimo spadku PKB w II kw. br., w warunkach wy-

miesiącach, pozostając jednak na poziomach sygna-

sokich poziomów indeksu napięć na rynku pracy i

lizujących ekspansję. W kierunku spadku wskaźników

niskich obaw gospodarstw domowych dot. wzrostu
bezrobocia, w Niemczech następuje przyspieszenie
wzrostu wynagrodzeń. Wzrost godzinowych płac negocjowanych (po wyłączeniu premii i dodatków) w całej
gospodarce przyspieszył do 3,5% r/r w maju br. oraz 3,6%
r/r w czerwcu br. (wobec 3,2% r/r w kwietniu br.). Szybszy
Indeks napięć (indeks V/U, vacancies to unemployment) to stosunek liczby wakatów do liczby bezrobotnych. Jego wzrost oznacza wyższe prawdopodobieństwo znalezienia pracy przez bezrobotnego i spadek szans na zapełnienie wakatu przez pracodawcę. Ma to również przełożenie na siłę przetargową pracownika.

5
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6
Parlament niemiecki przyjął ustawę o wprowadzeniu płacy
minimalnej w gospodarce na poziomie 8,5 EUR za godzinę. Nowa ustawa wejdzie w życie 01.01.2015 r., ale część miejsc pracy
zostanie objęta regulacjami dot. płacy minimalnej dopiero w
01.01.2017 r. Prace nad płacą minimalną trwały już od dłuższego
czasu i najprawdopodobniej wpłynęły na wyniki negocjacji płac
w gospodarce. W kwietniu br. związki zawodowe w sektorze
publicznym uzgodniły podwyżki wynagrodzeń o 3% jeszcze w
tym roku i o 2,4% w przyszłym, natomiast w lutym br. 550 tys.
pracowników z sektora chemicznego uzgodniło podwyżki płac o
3,7% w ciągu 14 miesięcy. Według Bundesbanku, optymalnym
dla gospodarki byłby wzrost wynagrodzeń negocjowanych o 3%
w skali roku.

Niemcy

oddziaływała publikacja słabszych od oczekiwań twar-

wskaźnik ESI7 Komisji Europejskiej. W sierpniu br.

dych danych dotyczących aktywności w gospodarce

spadł on do 104 pkt. (wobec 106 pkt w lipcu br. i prze-

niemieckiej i u jej dużych partnerów handlowych

ciętnie 107,1 pkt. w I i II kw. br.). Natomiast wskaźnik

(Francja, Włochy).

PMI Composite wyniósł we wrześniu br. 54 pkt. wobec

Niekorzystnie na nastroje firm i

konsumentów niemieckich wpłynęło także zaostrzenie

średnio 55,4 i 55,2 pkt. odpowiednio w I i II kw. br.

się konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Czynniki te znalazły najsilniejsze odzwierciedlenie w indeksach ZEW i

Wykres 26. Wskaźniki nastrojów gospodarczych dla

Ifo, podczas gdy spadek indeksu PMI był stosunkowo

przemysłu i handlu Niemiec (Instytut Ifo, Centrum ZEW)

nieduży.
Wykres 25. Ogólne nastroje gospodarcze w Niemczech

Źródło: Instytut Ifo, Instytut ZEW.

Źródło: Markit Economics, Komisja Europejska.

Produkcja i koniunktura w przemyśle
Najnowsze dane wskazują na powrót wzrostowej

Pogorszyły się zarówno oczekiwania analityków i

tendencji produkcji sprzedanej przemysłu na prze-

firm, jak i ich oceny dotyczące sytuacji bieżącej.

łomie II i III kw. br. Słabe odczyty produkcji w okresie

Komponent indeksu ZEW dot. oczekiwań, który obniża

marzec-maj br. przełożyły się na jej spadek w II kw. br.

się wyraźnie już od początku br., spadł bardzo dyna-

o 0,9% kw/kw. Spadek ten był częściowo odreagowa-

micznie na przestrzeni ostatnich miesięcy (z 27,1 pkt w

niem po I kw. br., kiedy to produkcja w części działów

lipcu br. do 6,9 pkt we wrześniu br.), przy czym skala

przetwórstwa przemysłowego była podnoszona przez

wrześniowego spadku była wyraźnie niższa niż w po-

korzystne warunki pogodowe wspierające aktywność w

przednich miesiącach. Od czerwca br. w tendencji

budownictwie. Dane dotyczące obrotów w przetwór-

spadkowej znajduje się również indeks ZEW dot. bieżą-

stwie przemysłowym wskazują, że w II kw. br. produk-

cej sytuacji, który we wrześniu obniżył się do 25,4 pkt.

cja sektora była obniżana przede wszystkim przez spa-

Podobne trendy jak w przypadku indeksu ZEW wyka-

dek sprzedaży na rynek krajowy (co można wiązać ze

zywał na przestrzeni ostatniego półrocza indeks Ifo.

wskazanym wcześniej wygaśnięciem korzystnych efek-

Jego subkomponent dotyczący oczekiwań w sierpniu

tów pogodowych) oraz do pozostałych krajów strefy

br. osiągnął poziom 101,7 pkt (tj. najniższy od kwietnia
2013 r.), a subkomponent dotyczący sytuacji bieżącej
firm odpowiednio 111,1 pkt (tj. najgorszy wynik od
stycznia 2014 r.). Od czerwca br. pogarsza się także
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7 Indeks obejmuje nastroje w przemyśle, usługach, handlu,
sprzedaży detalicznej i budownictwa oraz nastroje konsumenckie.

Niemcy

euro. Największy spadek produkcji w II kw. br. dotyczył dóbr pośrednich (-1,6% kw/kw) oraz kapitałowych
(-0,8% kw/kw). W czerwcu i lipcu br. produkcja powró-

Wykres 27. Produkcja sprzedana przemysłu i nastroje

ciła do tendencji wzrostowej, przy czym jej silny lipco-

producentów w Niemczech

wy wzrost (1,9% m/m) można częściowo łączyć z korzystnym układem dni roboczych8. Efekt ten mógł
także wpłynąć na dynamikę eksportu towarów (8,4% r/r
w lipcu br.). Biorąc pod uwagę czynniki przejściowo
podwyższające tempo wzrostu produkcji w lipcu br., a
także spadek sprzedaży samochodów osobowych w
sierpniu br., należy oczekiwać, iż dane za sierpień br.
pokażą niższą dynamikę produkcji.
Wskaźniki koniunktury sygnalizują hamowanie
aktywności w przemyśle Niemiec. Wskaźnik PMI dla
przetwórstwa przemysłowego spadł we wrześniu br. do
50,3 pkt br., tj. najniższego poziomu od 15 miesięcy,
sygnalizując jedynie nieznaczny wzrost aktywności
sektora (Wykres 27). Jednocześnie, wskaźnik ESI dla
przemysłu spadł w sierpniu br. do poziomu -2,7 pkt

Źródło: Eurostat, Markit Economics.

(jest to najniższa wartość indeksu od sierpnia 2013 r.).
Silny wzrost zamówień w przemyśle w lipcu br. nie

Produkcja i koniunktura w budownictwie

stanowi sygnału przyspieszenia wzrostu produkcji w
krótkim okresie. Po istotnych spadkach w maju i czerw-

Produkcja budowlana powróciła na przełomie II i

cu br. indeks napływu nowych zamówień do przemysłu

III kw. br. do tendencji wzrostowej. Wygaśnięcie

wzrósł w lipcu br. o 4,6% m/m. Do tak silnego wzrostu

korzystnych efektów pogodowych z I kw. br. spowodo-

zamówień – poza wskazanym wcześniej korzystnym

wało, że sektor budowlany miał w II kw. br. negatywny

układem dni roboczych – przyczyniło się również zawar-

wpływ na dynamikę aktywności gospodarczej w Niem-

cie dwóch dużych kontraktów z odbiorcami spoza strefy

czech. Po wzroście w I kw. br. o 4,5% kw/kw, w II kw.

euro. Zamówienia te są przewidziane do realizacji w

br. produkcja w budownictwie spadła o 5,7% kw/kw. W

kolejnych latach i nie będą miały wpływu na produkcję

czerwcu br. zanotowano już jednak niewielki wzrost

przemysłową w najbliższych miesiącach. Na słabe krótko-

produkcji budowlano-montażowej (o 1,2% m/m), który był

okresowe perspektywy niemieckiego sektora przetwór-

kontynuowany w lipcu br. (wzrost o 1,5% m/m). W efekcie

czego wskazuje subkompoment PMI dot. zamówień,

tych wzrostów lipcowy poziom produkcji był o 1,2% wyż-

który we wrześniu br. po raz pierwszy od czerwca 2013 r.

szy niż zaobserwowany średnio w II kw. br.

wskazał na spadek napływu nowych zamówień.
W świetle wskaźników koniunktury można ocenić, że
w krótkim okresie wzrost aktywności w budownictwie
pozostanie słabszy niż oczekiwano na początku br.
Wskaźnik PMI dla sektora budowlanego w lipcu i sierpniu
Dynamika produkcji przemysłowej Niemiec podlega zwykle
dużym wahaniom w miesiącach letnich, ze względu na ruchome
terminy ferii letnich w poszczególnych landach i związane z tym
terminy urlopów pracowników firm przemysłowych z tych landów.

8
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br. wyniósł średnio 48 pkt., tzn. ukształtował się nieznacznie powyżej średniego poziomu z II kw. br. (47,7 pkt.) i
wyraźnie powyżej tego z I kw. br. (52,9 pkt.). Jednocześnie ankiety KE wskazują na niewielkie pogorszenie się

Niemcy

nastrojów w budownictwie w lipcu i sierpniu br.

Koniunktura konsumencka i sprzedaż detaliczna

względem poprzedniego kwartału.
W ostatnich miesiącach pogorszyła się koniunktura w
Z uwagi na korzystne uwarunkowania średniookre-

handlu detalicznym. W II kw. br. sprzedaż detaliczna

sowe, gorsze wyniki sektora budownictwa w ostatnich

spadła o 0,3% kw/kw (w ujęciu r/r wzrost o 1,1%) po wzro-

miesiącach nie oznaczają odwrócenia trendu wzro-

ście o 1,5% kw/kw (w ujęciu r/r wzrost o 1,6%) w I kw. br.

stowego w tym sektorze. W kierunku utrzymania wzro-

Spadek sprzedaży kontynuowany był także w lipcu br. (o

stowej tendencji aktywności w budownictwie mieszka-

1,4% m/m). Warto jednak zwrócić uwagę na dużą histo-

niowym oddziaływać będą relatywnie niskie zadłużenie

ryczną zmienność tego wskaźnika oraz niską korelację

gospodarstw domowych i bardzo dobra sytuacja na rynku

jego zmian ze zmianami spożycia indywidualnego. Jedno-

pracy, a także silna imigracja zarobkowa do Niemiec z

cześnie badania Komisji Europejskiej sygnalizują pogor-

krajów EŚW i Południa Europy oraz korzystne warunki

szenie się nastrojów w handlu detalicznym w III kw. br.

finansowania zakupu nieruchomości. Warto w tym kon-

Subkomponent ESI dla sektora był w lipcu i sierpniu br.

tekście zauważyć, że w II kw. br. kontynuowany był

wyraźnie niższy niż w I poł. br.

wzrost cen nieruchomości. Ceny nowych budynków
mieszkalnych wzrosły w II kw. br. o 1,7% r/r oraz 0,3%

Wykres 29. Sprzedaż detaliczna i nastroje konsumenckie

kw/kw; nowych budynków biurowych o 1,8% r/r oraz 0,3

w Niemczech

kw/kw, zaś budynków przemysłowych o 1,7% r/r oraz 0,3%
kw/kw. W kierunku wyższego popytu w budownictwie w
dalszych kwartałach br. oddziaływać powinien także
planowany wzrost inwestycji publicznych. Budownictwo
ma pozostać jednym z głównych motorów ożywienia w
gospodarce Niemiec w latach 2014-2015.
Wykres 28. Produkcja budowlano-montażowa w Niemczech

Źródło: Eurostat, Komisja Europejska.

Niepewność dotycząca sytuacji gospodarczej wpływa
negatywnie na nastroje konsumentów. Wskaźniki
nastrojów konsumenckich spadły w ostatnim miesiącu do
poziomu najniższego od 7 miesięcy. W sierpniu br. wskaźnik nastrojów konsumenckich Komisji Europejskiej (CCI)
wyniósł 0,3 pkt. wobec 4,3 pkt. przeciętnie w II kw. br.
Źródło: Eurostat, Markit Economics.

(por. Wykres 29). Za pogorszeniem nastrojów stał głównie
spadek wskaźnika ocen dotyczących ogólnej sytuacji
gospodarczej. Jednocześnie, poprawiła się ocena własnej
sytuacji finansowej. Respondenci wskazywali również na
wyższą oczekiwaną inflację w ciągu najbliższych 12 mie-
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sięcy oraz wyraźne obniżenie się postrzeganego ryzyka

Na relatywnie niskim poziomie utrzymuje się dy-

bezrobocia. Wyniki ankiet wskazywały jednak, że zwięk-

namika kredytu dla gospodarstw domowych. W

szyła się u gospodarstw domowych skłonność do oszczę-

lipcu br. – po skorygowaniu o sprzedaż aktywów i se-

dzania kosztem skłonności do podejmowania większych

kurytyzację wartość kredytów udzielonych gospodar-

zakupów, co można łączyć ze wzrostem niepewności

stwom domowym wyniosła 1,4% r/r, utrzymując się na

dotyczącej skutków konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. War-

średnim poziomie z II kw. br. Dynamika kredytów na

to jednak zwrócić uwagę, że mimo spadku w ostatnich

zakup nieruchomości pozostała na poziomie 2% r/r

miesiącach, odczyty CCI kształtują się nadal powyżej

obserwowanym od początku ub.r.11. Jednocześnie,

wieloletniej średniej, wskazując, że konsumenci niemieccy

wartość kredytów konsumpcyjnych spadła w II kw. br.

pozostają optymistyczni.

o 2,1% r/r.

Koniunktura w sektorze usługowym

Inflacja

Wskaźniki koniunktury dla sektora usług kształtują

W dalszym ciągu istotną rolę w obserwowanych w

się niezmiennie na wysokich poziomach. We wrze-

Niemczech tendencjach dezinflacyjnych odgrywają

śniu br. wskaźnik PMI dla sektora usług wzrósł do 55,4

czynniki zewnętrzne. W szczególności, spadek cen su-

pkt, kształtując się nieco poniżej wysokiego poziomu z

rowców energetycznych na rynkach światowych przekła-

lipca br. (56,7 pkt.). Ankietowani przedsiębiorcy wska-

da się na ujemną dynamikę komponentów wskaźnika

zali jednak, że pogorszyły się ich oceny dotyczące przy-

HICP i PPI powiązanych z energią. Ponadto, niskie świa-

szłej sytuacji biznesowej. Jako główną przyczynę tej

towe ceny surowców rolnych i żywności, związane z ko-

oceny wskazywali wejście w życie od 1 stycznia 2015 r.

rzystnymi warunkami podażowymi na części rynków,

regulacji dotyczących ogólnokrajowej płacy minimal-

znajdują odzwierciedlenie w ujemnej dynamice cen żyw-

nej.

ności nieprzetworzonej. Inflacja w Niemczech jest także
obniżana przez spadek (r/r) pozostałych cen towarów

Sytuacja na rynku kredytowym

importowanych (dóbr inwestycyjnych, pośrednich i konsumpcyjnych trwałego użytku), przy czym od kwietnia br.

Mimo wyjątkowo łagodnych warunków kredyto-

roczne ich tempo spadku stopniowo się zmniejsza12. Może

wych i niskich stóp procentowych, akcja kredytowa

to być związane z obserwowaną w tym okresie deprecja-

w sektorze przedsiębiorstw pozostaje słaba. W lipcu

cją kursu euro.

br. wartość kredytów udzielonych przedsiębiorstwom
niefinansowym spadła o 0,9% r/r9 wobec spadku o 1%

W ostatnich miesiącach utrzymywało się niskie

r/r przeciętnie w II kw. br. Wyniki badań ankietowych

tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w Niemczech.

Europejskiego Banku Centralnego10 sygnalizują, że za

W lipcu oraz sierpniu br. wskaźnik inflacji HICP wy-

spadkiem wartości udzielanych kredytów dla przedsię-

niósł 0,8% r/r wobec średnio 1,0% w I kw. br. i 0,9% r/r

biorstw stoją przede wszystkim czynniki popytowe.

w II kw. br. Po wyłączeniu cen energii i żywności nie-

Popyt na kredyt jest ograniczany przez dostępność

przetworzonej, inflacja HICP w obu wymienionych

alternatywnych źródeł finansowania, w szczególności

wyżej miesiącach wyniosła 1,3% r/r, kształtując się na

przez możliwość finansowania inwestycji ze źródeł

poziomie zbliżonym do obserwowanych przeciętnie w I

własnych. Potrzeby związane z finansowaniem inwe-

poł. br. i ub.r.

stycji miały zaś w II kw. br. neutralny wpływ na dynamikę popytu na kredyt.
9
Dynamika kredytu dla przedsiębiorstw niefinansowych skorygowana o sprzedaż aktywów i sekurytyzację.
10
Bank Lending Survey oraz Survey on access to finance of
SMEs.
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11
Kredyty na nieruchomości stanowią ok. 70% całego portfela
kredytowego dla gospodarstw domowych.
12
W lipcu br. spadki cen dóbr importowanych pośrednich, inwestycyjnych i konsumpcyjnych trwałego użytku były odpowiednio
o 0,3%, 0,7% i 1,6% niższe niż w analogicznym okresie ub.r. podczas, gdy w maj br. dynamika ta wynosiła odpowiednio -2,8%, 1,3% i -2,2%.

Niemcy

Wykres 30. Inflacja HICP w Niemczech (%, r/r)

Wykres 31. Inflacja PPI w Niemczech (%, r/r)

Źródło: Eurostat.

Źródło: Eurostat.

Jednocześnie, utrzymuje się spadek (r/r) cen pro-

Prognozy

dukcji sprzedanej przemysłu, przy wzroście komponentu bazowego. W sierpniu br. indeks cen produkcji

Słaby odczyt danych za II kw. br. skutkował rewizją

sprzedanej przemysłu (PPI) spadł o 0,8% r/r (por. Wy-

w dół prognoz PKB dla gospodarki niemieckiej. We

kres 31). Głównym motorem spadku indeksu PPI był

wrześniu br. mediana prognoz PKB sporządzanych

spadek cen energii. Po ich wyłączeniu, wskaźnik PPI

przez analityków ankietowanych przez agencję Blo-

wzrósł w czerwcu br. o 0,1% r/r (byłby to trzeci wzrost

omberg została obniżona z 1,8% do 1,5% dla 2014 r.

r/r z rzędu).

oraz odpowiednio z 1,9% do 1,8% dla 2015 r. Rewizji w
dół prognoz dla Niemiec dokonał także OECD. W od-

W kolejnych miesiącach spadkowi inflacji będą

niesieniu do 2014 r. prognoza została obniżona z 1,9%

przeciwdziałać deprecjacja euro i stopniowy wzrost

do 1,5% a 2015 r. – z 2,1% do 1,5%.

kosztów pracy. Można oczekiwać, że czynniki zewnętrzne będą w dalszym ciągu oddziaływać w kierun-

W latach 2014-2015 r. głównym motorem wzrostu w

ku spadku inflacji HICP i PPI w Niemczech w najbliż-

Niemczech pozostanie najprawdopodobniej popyt

szych miesiącach. Poza dalszym spadkiem cen ropy na

krajowy. Dynamika PKB powinna być podtrzymywana

rynkach światowych, inflacja będzie obniżana przez

przez rosnącą konsumpcję prywatną, wspieraną przez

wpływ rosyjskiego embarga na ceny żywności w UE.

korzystne tendencje na rynku pracy, tj. utrzymujący się

Czynnikami stabilizującymi komponent bazowy inflacji

wzrost zatrudnienia i przyspieszenie wzrostu płac.

powinny być jednak deprecjacja euro oraz przyspiesza-

Pozytywnych impulsów dla wzrostu PKB Niemiec

jąca dynamika płac. W tym kontekście warto zwrócić

powinno nadal dostarczać także budownictwo miesz-

uwagę na wzrost dynamiki jednostkowych kosztów

kaniowe. Oczekuje się ponadto, że wraz z powolnym

pracy do 1,7% w II kw. br. wobec przeciętnie 1% w

wzrostem popytu zewnętrznego, oraz biorąc pod uwa-

poprzednich czterech kwartałach.

gę korzystne warunki finansowania, rosnący wkład do
wzrostu PKB będą miały także inwestycje niebudowlane firm.
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W świetle pogorszenia się nastrojów firm i konsu-

wym ożywieniem wzrostu PKB w Niemczech i w ślad za

mentów w strefie euro bilans czynników ryzyka dla

rosnącą dynamiką płac oczekiwać można stopniowego

prognoz wzrostu PKB Niemiec można uznać za

wzrostu inflacji HICP w dłuższym horyzoncie prognozy.

asymetryczny. Do czynników ryzyka dla wzrostu go-

Czynnikiem ryzyka dla tych oczekiwań jest kształtowanie

spodarczego Niemiec należą przede wszystkim zjawi-

się cen surowców oraz kursu euro, a także możliwy wol-

ska zewnętrzne. Pierwszym z nich jest możliwe zaha-

niejszy od prognozowanego wzrost popytu w Niemczech.

mowanie ożywienia w pozostałej części strefy euro,
związane ze słabościami strukturalnymi takich gospodarek jak Francja czy Włochy. Drugim, jest kryzys
ukraińsko-rosyjski. Gdyby relatywnie trwale zwiększył
on niepewność dotyczącą sytuacji gospodarczej w regionie, można będzie oczekiwać niższej ścieżki konsumpcji i inwestycji w gospodarce niemieckiej oraz w
pozostałych krajach strefy euro i UE.
W warunkach utrzymania się tendencji dezinflacyjnych

zrewidowano

także

prognozy

inflacji

na

2014 r. oraz 2015 r. Skala rewizji prognoz inflacji w ostatnich miesiącach była jednak stosunkowo niewielka. Najbardziej aktualna prognoza, tj. wrześniowy konsensus
analityków Bloomberg, jest o 0,1 pkt. proc. niższa niż w
maju br. zarówno w odniesieniu do 2014, jak i 2015 r. W
najbliższych kwartałach oczekiwane jest utrzymanie się
niskiej inflacji, do czego przyczyniać się będą omawiane
wcześniej uwarunkowania zewnętrzne. Wraz ze stopnio-
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Tabela 5 Prognozy makroekonomiczne dla Niemiec

2013

2014

2015

2014Q3

2014Q4

2015Q1

2015Q2

1,2

1,8

1,4

1,7

realny PKB, % r/r
MFW (lip-14)

0,5

1,9

1,7

OECD (wrz-14)

0,5

1,5

1,5

KE (maj-14)

0,5

1,8

2,0

1,8

1,8

Bloomberg (wrz-14)

0,5

1,5

1,8

1,5

1,1

HICP, %, r/r
KE (maj-14)

1,6

1,1

1,4

1,2

1,3

Bloomberg (wrz-14)

1,6

1,0

1,6

0,9

1,1
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Wielka Brytania

Wielka Brytania
Dynamika PKB w II kw. br. (0,8% kw/kw) nie-

Bieżące i oczekiwane tendencje w gospodarce

znacznie wyższa od prognoz rynkowych z maja
br.

Twarde dane wskazują na utrzymujące się wysokie
tempo ożywienia w II kw. br., przy nieco słabszych

Wzrost

konsumpcji

gospodarstw

domowych

perspektywach dla II poł. 2014 r. Wysoka dynamika

i inwestycji przedsiębiorstw wspierany przez ni-

PKB zarejestrowana w I i II kw. br. (0,8% kw/kw) jest

skie stopy procentowe

pochodną stabilnego wzrostu konsumpcji i przyspieszenia inwestycji przedsiębiorstw. W warunkach niskiej

Wysoki popyt na pracę nie przekłada się na

dynamiki wynagrodzeń i wysokiego optymizmu kon-

tempo wzrostu przeciętnych płac w gospodarce,

sumentów, gospodarstwa domowe finansują konsump-

które pozostaje niskie

cję redukując oszczędności oraz – w obliczu korzystnych warunków kredytowych – zwiększając zadłużenie.

Wskaźniki nastrojów gospodarczych na pozio-

Wzrostowi konsumpcji sprzyja efekt majątkowy, zwią-

mach

aktywności

zany z szybkim wzrostem cen nieruchomości. Biorąc

w III kw. 2014 r. w nieco niższym tempie niż

pod uwagę, że tempo wzrostu płac w ostatnich miesią-

w I poł br.

cach utrzymywało się poniżej oczekiwań a stopa osz-

sygnalizujących

wzrost

czędności kształtuje się już na stosunkowo niskim poDynamiczne ożywienie w sektorze usług i spo-

ziomie, w II poł. 2014 r. możliwy jest jednak nieznacz-

wolnienia wzrostu w przetwórstwie przemysło-

ny spadek dynamiki spożycia indywidualnego. Niższy

wym

niż oczekiwano może okazać się także wkład przemysłu i usług związanych z obsługą rynku nieruchomości

Rekordowe odczyty wskaźników koniunktury w

do wzrostu PKB, na co wskazują pogorszenie się

budownictwie na początku III kw. br.

wskaźnika PMI dla przetwórstwa przemysłowego oraz
spadek liczby transakcji na rynku nieruchomości

Wysoki popyt i ograniczenia podażowe skutkują

mieszkaniowych.

silnym wzrostem cen nieruchomości
Na nieco słabsze perspektywy wzrostu PKB w II poł.
Niski poziom inflacji (1,5% r/r w sierpniu br.)

br. wskazują także odczyty niektórych wskaźników

efektem spadku cen surowców na rynkach świa-

koniunktury. Choć potwierdzają one trwającą ekspan-

towych, aprecjacji funta i słabej presji płacowej

sję, część z nich pogorszyła się w lipcu i sierpniu br. w
porównaniu z II kw. br. Wskaźnik nastrojów ESI spadł

Oczekiwania na podwyżki stóp procentowych

nieznacznie w porównaniu z rekordowym odczytem z

Banku Anglii od I kw. 2015 r.

czerwca br. za sprawą pogorszenia się nastrojów w
handlu detalicznym. Biorąc pod uwagę wysokie pozio-

W porównaniu z majem br., nieznaczne rewizje

my wskaźników koniunktury, można ocenić, że nie-

w górę prognoz PKB na 2014 i 2015 r.

pewność dotycząca wyników, ostatecznie korzystnie
rozstrzygniętego dla Wlk. Brytanii, referendum doty-

Pogorszenie bilansu czynników ryzyka dla pro-

czącego niepodległości w Szkocji nie wywarła istotnego

gnoz PKB

wpływu na aktywność w gospodarce brytyjskiej w analizowanym okresie.
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Mimo niskiego poziomu inflacji, przy utrwalającym

czterech kwartałów okres rosnącej aktywności w tym

się ożywieniu i dalszym spadku bezrobocia, oczeku-

sektorze14.

je się, że na początku 2015 r. Bank Anglii rozpocznie
stopniowe zacieśnianie polityki pieniężnej. Obecnie
główna stopa procentowa Banku Anglii znajduje się na

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

poziomie 0,5%, a wielkość aktywów finansowych zakupionych przez Bank odpowiednio na poziomie 375 mld
funtów. Rynki finansowe przewidują, że pierwsza
podwyżka stóp procentowych nastąpi w I kw. 2015 r.
Na możliwość podwyżki stóp na początku przyszłego
roku wskazuje także w swoich wypowiedziach prezes
Banku Anglii Mark Carney, warunkując ją jednak przyspieszeniem tempa wzrostu płac w gospodarce13.
Mimo trwającego ożywienia, utrzymuje się spadek
inflacji CPI. Głównie za sprawą spadku cen żywności i
paliw inflacja CPI w sierpniu br. obniżyła się do 1,5%
r/r. Aprecjacja funta oraz obniżające się ceny surowców
i żywności na rynkach światowych przekładają się na
spadek cen importu, a w rezultacie także cen producentów. Kontrolę kosztów produkcji ułatwia także

Źródło: Eurostat.

stagnacja wynagrodzeń. Wskaźniki oczekiwań inflacyjnych podmiotów gospodarczych (gospodarstw domo-

Spożycie indywidualne stanowiło główną składową

wych, firm i oczekiwania implikowane przez wyceny

wzrostu PKB w I kw. br. Okres nieprzerwanego wzro-

instrumentów finansowych), po spadkach z początku

stu spożycia wydłużył się do dziesięciu kwartałów,

2014 r., ustabilizowały się na poziomie powyżej celu

pomimo utrzymującej się niskiej dynamiki realnych

inflacyjnego.

dochodów gospodarstw domowych (w II kw. br. spadły
one drugi kwartał z rzędu w ujęciu kw/kw). Stopa osz-

Wzrost gospodarczy

czędności w I kw. br. wyniosła 4,9% wobec średnio 5,2%
w 2013 r. Niskie stopy procentowe, szybko rosnące

Tempo wzrostu PKB utrzymuje się na podwyższo-

ceny nieruchomości i poprawa sytuacji na rynku pracy

nym poziomie głównie dzięki ożywieniu w usłu-

mogą sprzyjać skłonności gospodarstw do utrzymywa-

gach. Dynamika PKB w II kw. br. podobnie jak w

nia niskich oszczędności w najbliższych kwartałach.

kwartale poprzednim wyniosła 0,8% kw/kw (Wykres 32,

Jednak w średnim okresie utrzymujący się od drugiej

Tabela 6). Wzrost ten jest o 0,1 pkt. proc. wyższy od

połowy 2012 r. spadkowy trend stopy oszczędności

oczekiwań analityków rynkowych z maja br. Dane o

może stanowić zagrożenie dla dynamiki spożycia in-

strukturze tworzenia PKB wskazują na dynamiczny

dywidualnego.

wzrost wartości dodanej w usługach (1% kw/kw, najwyższa dynamika od III kw. 2012 r.), przy nieco słab-

Ożywieniu popytu konsumpcyjnego

towarzyszy

szym niż w kwartale poprzednim wzroście w przemyśle

przyspieszenie inwestycji przedsiębiorstw. Nakłady

(0,3% kw/kw w porównaniu do 0,7% kw/kw). Wartość

brutto na środki trwałe w I kw. br. wzrosły piąty kwar-

dodana w budownictwie w II kw. br. nie uległa zmianie
w porównaniu z I kw. br., co przerwało trwający od
13
Przemówienie na kongresie związków zawodowych z dnia 9
września 2014.
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Dane o strukturze PKB w II kw. br. od strony wydatkowej nie
były dostępne w momencie sporządzania niniejszego raportu.
Późniejsza niż zazwyczaj publikacja danych wynika z aktualizacji metodyki obliczania rachunków narodowych.
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tał z rzędu. Było to w całości związane ze wzrostem
inwestycji sektora prywatnego, gdyż inwestycje publiczne obniżyły się w tym okresie o 7,8% kw/kw. W
kierunku spadku inwestycji publicznych oddziałuje
trwająca konsolidacja fiskalna15. Wraz z rozpoczęciem
roku fiskalnego 2014/2015 jej negatywny wpływ na
inwestycje zmniejszy się, gdyż będzie się ona opierać
przede wszystkim na redukcji konsumpcji sektora publicznego. Dynamika inwestycji firm wyniosła w
I kw. br. 5% kw/kw, co było najlepszym wynikiem od
I kw. 2012 r. Inwestycjom sprzyjała utrzymująca się
wysoka dostępność kredytu (patrz sekcja Sytuacja na
rynku kredytowym) oraz wzrost zysków16 z tytułu rosnącego popytu i niskiej dynamiki kosztów, zwłaszcza
wynagrodzeń i importowanych dóbr pośrednich. W
kierunku utrzymania wysokiej dynamiki inwestycji
firm powinien oddziaływać utrzymujący się optymizm
przedsiębiorców, na który wskazuje m.in. badanie
Business Climate Indicator. Przy poziomie wykorzystania mocy produkcyjnych w firmach kształtującym się
na poziomie zbliżonym do długookresowej średniej (wg
szacunków Banku Anglii), inwestycje firm powinny być
wspierane także przez rosnący popyt konsumpcyjny.
Ograniczająco na dynamikę PKB Wielkiej Brytanii
oddziałuje słaby eksport. W I kw. br. obniżył się on
nieznacznie w porównaniu z kwartałem poprzednim,
co można łączyć z osłabieniem wzrostu popytu zewnętrznego i realną aprecjacją funta. Dynamika PKB
partnerów handlowych Wielkiej Brytanii ważona ich
udziałem w eksporcie brytyjskim wyniosła 1,4% w I kw.
br. wobec 2,6% w IV kw. ub.r. Natomiast realny efektywny kurs funta był w I kw.br. o 2,4% mocniejszy niż
w poprzednim kwartale.

Dane krótkookresowe po-

twierdzają utrzymanie się spadkowej tendencji eksportu w II i III kw. br. W ujęciu nominalnym eksport spadł
w lipcu br. o 0,9% 3m/3m wobec spadku o 1,7% w
kwietniu br. Spadek widoczny był zarówno w przypadku eksportu dóbr (o 0,6%), jak i usług (o 1,4%).

Tabela 6.
(kw/kw, sa)

Dynamika

PKB

w

Wielkiej

Brytanii

II.13
0,8
0,7
0,6
2,3

III.13
0,7
0,3
-0,1
1,3

IV.13
0,8
0,7
0,0
2,3

I.14
0,8
-

Zmiana zapasów
(wkład; pkt proc.)

1,1

-0,4

-0,3

-

Eksport (%)
Import (%)
Eksport netto (wkład; pkt proc.)

-2,6
1,1
-1,2

0,9
-1,3
0,7

-0,1
-1,2
0,3

-

Dochody do dyspozycji gosp.
domowych per capita (%)

0,8

-0,7

-0,2

-

PKB (%)
Spożycie indywidualne (%)
Spożycie zbiorowe (%)
Nakłady brutto na śr. trwałe (%)

Źródło: Eurostat, ONS.

Rynek pracy
Ożywienie gospodarcze jest odzwierciedlone w wysokim popycie na pracę. Od początku 2012 r. w Wielkiej Brytanii miał miejsce dynamiczny wzrost liczby
pracujących. W jego efekcie, stopa zatrudnienia zwiększyła się z 70,4% w IV kw. 2011 r. do historycznie wysokiego poziomu 73,1% w okresie marzec-maj br. (Wykres
33). W ostatnich miesiącach tempo wzrostu liczby
pracujących jednak nieco wyhamowało: z 3,1% r/r w
okresie marzec-maj br. do 2,6% w okresie maj-lipiec br.
Wyhamował także wzrost przeciętnej liczby przepracowanych godzin w gospodarce: odpowiednio z 0,5% r/r
do 0,1% r/r.
Stopa bezrobocia pozostaje w trendzie spadkowym.
Po okresie dynamicznego wzrostu współczynnika aktywności zawodowej (z 76,7% w III kw. 2011 r. do historycznie wysokiego poziomu 78,3% w okresie marzecmaj br.), nastąpiła jego nieznaczna korekta (spadek do
77,9% w okresie maj-lipiec br.). Spadek aktywności
zawodowej nie był jednak na tyle silny, by zahamować
tendencję spadkową stopy bezrobocia. W lipcu br.
wyniosła ona 6,2% wobec 6,6% w kwietniu br. oraz
oczekiwań na poziomie 6,3%.
Badania ankietowe wskazują, że popyt na pracę

Institute for Fiscal Studies ocenia, że jak dotychczas plany konsolidacji głoszonej przez rząd na lata 2009-2016 (łącznie 178 mld
funtów) zostały zrealizowane w 50%. Obecnie oczekuje się, że
czas realizacji planu wydłuży się do 2019 r.
16
Nadwyżka operacyjna brutto w cenach bieżących wzrosła o 2%
kw/kw w I kw. br. i 6% w IV kw. ub.r.
15
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pozostanie wysoki w najbliższym okresie. Liczba
zgłaszanych przez firmy wakatów wzrosła w sierpniu
br. zarówno według danych brytyjskiego urzędu statystycznego (3m/3m, nieprzerwany wzrost od maja 2012
r.), jak i badań ośrodków sondażowych (REC i KPMG).
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Siłę popytu na pracę potwierdza odnotowana w lipcu

słabe tempo wzrostu wynagrodzeń zanotowane w lipcu

br. najniższa od 1995 r. miesięczna liczba zwolnień.

br. (0,5% r/r) można uznać za negatywny sygnał dla
perspektyw

Wykres 33. Stopy zatrudnienia i nieaktywności zawodowej w Wielkiej Brytanii (%)

konsumpcji

gospodarstw

domowych

(Wykres 35).
W obliczu spadającego bezrobocia oraz wysokiej
dynamiki płac nowo zatrudnianych osób można
jednak oczekiwać stopniowego zwiększenia się
tempa wzrostu płac w gospodarce. Liczba bezrobotnych przypadających na wakat obniżyła się do poziomu
3,1 w lipcu br. względem 3,4 z kwietnia br. Malejącej
dostępności kandydatów na nowe stanowiska, raportowanej przez agencje pośrednictwa pracy, towarzyszy
utrzymujące się wysokie tempo wzrostu płac nowo
zatrudnianych pracowników. Przy niskim odsetku osób
zmieniających zatrudnienie, będzie ono jednak jedynie
stopniowo znajdować odzwierciedlenie w dynamice
przeciętnych płac w gospodarce.

Źródło: ONS

Wykres 34. Stopa bezrobocia (%) i zmiana liczby bezrobotnych w Wielkiej Brytanii (tys., m/m)
liczba bezrobotnych - L

Wykres 35. Dynamika wynagrodzeń (r/r, %) oraz liczba
bezrobotnych przypadających na zgłoszony wakat.
Liczba bezrobotnych na wakat - L
Płace nominalne - P
Płace realne - P

stopa bezrobocia - P
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Wysoki popyt na pracę nie przełożył się jak dotąd
istotnie na dynamikę przeciętnych wynagrodzeń w

Nastroje gospodarcze

gospodarce. Dynamika płac w II kw. br. wyniosła
-0,1% r/r wobec prognozowej w maju br. przez Bank

Wskaźniki koniunktury pozostają na poziomach

Anglii dynamiki na poziomie 0,7%. O ile jednak inter-

sygnalizujących dalszą ekspansję w gospodarce,

pretację danych dotyczących rocznej dynamiki wyna-

choć w tempie nieco niższym niż w II kw. br. W

grodzeń w tym okresie utrudniały wprowadzone z
początkiem II kw. 2013 r. zmiany podatkowe, o tyle
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sierpniu br. wartość wskaźnika ESI wyniosła 118,1

w porównaniu z I poł. br. Wskaźnik PMI dla prze-

pkt.17 wobec historycznie wysokiego odczytu z czerwca

twórstwa przemysłowego wyniósł w sierpniu br. 52,5

br. na poziomie 119,6 pkt. Spadek ten był związany z

pkt. wobec średnio 56,7 pkt. w II kw. br. Spadki prze-

pogorszeniem nastrojów w handlu detalicznym. Po-

kraczające 5 pkt. w ostatnich trzech miesiącach odno-

prawie uległy natomiast nastroje w budownictwie:

towały subindeksy PMI dotyczące produkcji i nowych

wskaźnik dla sektora osiągnął poziom zbliżony do

zamówień, osiągając w sierpniu br. poziomy odpo-

obserwowanego przed kryzysem gospodarczym.

wiednio 53,7 i 52,9 pkt. W mniejszym stopniu spadły
indeksy zatrudnienia i nowych zamówień w eksporcie

Wykres 36. Wskaźnik nastrojów gospodarczych ESI w
Wielkiej Brytanii a dynamika PKB (%)

ostatecznie przyjmując w sierpniu br. wartości 51,4 i 53
pkt.

PKB - L
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Wykres 37. Produkcja sprzedana przemysłu (%), napływ zamówień w przemyśle przetwórczym w Wielkiej
Brytanii
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Źródło: Komisja Europejska, Eurostat
*Wstępne dane dla III kw. br. obliczone jako średnia z
okresu czerwiec-sierpień br.
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Źródło: Eurostat, Markit Economics

Produkcja i koniunktura w przemyśle
Produkcja przemysłowa utrzymuje się w tendencji

Produkcja i koniunktura w budownictwie

wzrostowej, choć nie jest ona tak wyraźna jak na
początku br. Wzrosty produkcji przemysłowej w

W II kw. br. obniżyła się dynamika produkcji bu-

czerwcu i lipcu br. (m/m) nie były na tyle silne, by

dowlanej. Tempo wzrostu produkcji budowlano-

zrekompensować jej majowy spadek. W efekcie tempo

montażowej zmniejszyło się z 5,3% r/r w I kw. br. do

wzrostu produkcji w ujęciu 3m/3m było w lipcu br.

3,8% r/r w II kw. br. (Wykres 38). Spowolnienie doty-

nieznacznie ujemne (-0,1%; Wykres 37). Jednocześnie

czyło przede wszystkim produkcji finansowanej przez

poziom produkcji był w lipcu br. o 0,5% wyższy niż

sektor publiczny (zwłaszcza inwestycji infrastruktural-

przeciętnie w II kw. br.

nych) i budownictwa mieszkaniowego.

Dane sondażowe sygnalizują niższy wzrost aktyw-

Dane sondażowe sygnalizują jednak, że spowolnienie

ności w przetwórstwie przemysłowym w II poł. br.

wzrostu produkcji w II kw. br. miało charakter przejściowy. PMI dla budownictwa wzrósł w sierpniu br. do

Ze względu na dużą zmienność wskaźnika przedstawione wartości odpowiadają 3-mieięczym średnim.
17

38

poziomu bliskiemu rekordowemu odczytowi ze stycznia
br. Odnotowana wartość 64 pkt. sygnalizuje silną ekspan-
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sję, co potwierdzają wszystkie subkomponenty indeksu,

silny, by wspierać wzrost aktywności w sektorze bu-

osiągające wartości bliskie rekordowym poziomom. W

downictwa mieszkaniowego.

porównaniu z majem br. wzrosły zwłaszcza wartości indeksów nowych zamówień (z 58,7 do 62,2) i zatrudnienia
(z 60,5 do 64,1).

Wykres 39. Liczba transakcji na rynku nieruchomości
(2006 r. = 100), zmiana indeksu cen nieruchomości (%,
r/r)
Indeks HPI cen nieruchomości - L

Wykres 38. Produkcja budowlano-montażowa (%, r/r)
oraz PMI dla budownictwa

Liczba transakcji na rynku nieruchomości - P
14

zmiana indeksu produkcji bud.-mont. - L
PMI dla budownictwa - P
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Źródło: Eurostat, Markit Economics

Sytuacja na rynku kredytowym
Aktywność w sektorze budowlanym powinna być
wspierana przez wysoki popyt na nieruchomości

Po spadku liczby przyznanych kredytów hipotecz-

mieszkaniowe. W okresie maj-lipiec br. liczba transak-

nych w II kw. br., sytuacja na rynku wydaje się sta-

cji na rynku nieruchomości spadła w porównaniu z

bilizować. Liczba przyznanych kredytów mieszkanio-

okresem luty-kwiecień br. (o 2,8%; Wykres 39). Wydaje

wych w II kw. br. spadła o 9,7% w porównaniu z kwar-

się, że źródłem tego zjawiska były przede wszystkim

tałem poprzednim. Jednak już w lipcu br. liczba przy-

ograniczenia po stronie podaży mieszkań, a nie osła-

znawanych kredytów powróciła do poziomu bliskiego

bienie popytu . Dane sondażowe RICS wskazują

marcowemu. Bank Anglii prognozuje, że mimo spo-

wprawdzie na spadek dynamiki popytu mieszkaniowe-

dziewanego wzrostu, liczba kredytów udzielonych w

go w 2014 r. w porównaniu z 2013 r. Nie był on jednak

IV kw. br. będzie o 12% niższa niż zakładano w pro-

na tyle silny, by zahamować utrzymujące się wysokie

gnozach z maja br.

18

tempo wzrostu cen nieruchomości19. W lipcu br. ceny
mieszkań wzrosły o 11,8% r/r, najsilniej od października

Do spowolnienia na rynku kredytów hipotecznych

2007 r. Choć niska dynamika dochodów gospodarstw

w II kw. br. przyczyniły się głównie czynniki poda-

oraz oczekiwania na podwyżki stóp procentowych

żowe. Na podaż kredytu negatywnie wpłynąć mogło

Banku Anglii mogą osłabiać wzrost popytu na nieru-

rozpoczęcie procesu restrukturyzacji i szkoleń w ban-

chomości, można oczekiwać, że pozostanie on na tyle

kach dostosowujących się do rekomendacji wynikających z dokonanego przez Financial Conduct Authority

Sondaże RICS wskazują na spadek (kw/kw) liczby mieszkań
wystawionych na sprzedaż za pośrednictwem agencji nieruchomości w I i II kw. br.
19
Dane dotyczące liczby zapytań o dostępne oferty mieszkaniowe w agencjach nieruchomości.
18
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Przeglądu Rynku Nieruchomości. Choć rekomendacje
mają głównie charakter prewencyjny, to banki ankietowane w Credit Conditions Survey oczekiwały, że
zmiany wpłyną negatywnie na dostępność kredytów

Wielka Brytania

dla gospodarstw domowych o niskich dochodach już w

stałych wzrosła w lipcu br. o 0,3%, wobec 1,5% w

krótkim okresie.

kwietniu br. Niska dynamika sprzedaży częściowo
wynikała ze słabych odczytów w segmentach rynku

Niska dynamika dochodów gospodarstw domowych

podlegających silnym krótkookresowym wahaniom.

przy korzystnych warunkach kredytowych przekła-

Sprzedaż paliwa spadła w lipcu o 1,8% 3m/3m, a sprze-

da się na dynamiczny wzrost kredytu konsumpcyj-

daż żywności o 0,2%.

nego. W ujęciu r/r wartość kredytów konsumpcyjnych
wzrosła w lipcu br. o 6%, wobec 5,5% w kwietniu br.

Wśród konsumentów dominują optymistyczne na-

Warunki przyznawania kredytów w II kw. br. uległy

stroje podtrzymywane przez dalszą poprawę sytua-

nieznacznemu pogorszeniu w przypadku kredytu z kart

cji na rynku pracy oraz wzrost cen nieruchomości.

kredytowych (wzrost marż banków) i wyraźnej popra-

Wskaźnik nastrojów CCI wyniósł w sierpniu br. 6,6 pkt,

wie w przypadku pozostałych kredytów (spadek marż i

notując nieznaczny spadek względem rekordowych

luźniejsze kryteria akceptacji wniosków).

odczytów z maja i czerwca br. (ok. 7,5 pkt). Na historycznie niskim poziomie znajduje się wskaźnik obrazu-

Tempo wzrostu kredytu dla przedsiębiorstw pozo-

jący obawy gospodarstw domowych dotyczące wzrostu

staje niskie. Wyniosło ono 0,1% r/r (0,6% kw/kw), prze-

bezrobocia. Gospodarstwa domowe bardzo dobrze

kraczając jednak oczekiwania Banku Anglii, który

oceniają swoją sytuację finansową oraz ogólną sytuację

zakładał spadek wartości udzielonych kredytów o 0,5%

gospodarczą. Czynnikiem

r/r. Warunki kredytowania w II kw. br. pozostały nie-

gospodarstw domowych może być wzrost cen nieru-

zmienione w porównaniu z I kw. br., jednak banki

chomości, przekładający się na wzrost wartości mająt-

zapowiadają możliwość ich poprawy w kwartale kolej-

ku konsumentów.

wspierającym optymizm

nym.

Koniunktura w usługach

Wykres 40. Sprzedaż detaliczna (%) i wskaźnik nastrojów konsumenckich w Wielkiej Brytanii
sprzedaż detaliczna (3m/3m) - L

Spowolnienie w przemyśle jest rekompensowane

nastroje konsumenckie (CCI) - P
2,0

10

deks wartości dodanej w usługach wzrósł o 1% w ujęciu

1,5

5

3m/3m w czerwcu br., w porównaniu z 0,8% w marcu

1,0

przez dynamiczne ożywienie w sektorze usług. In-

0

br. Najszybszy wzrost odnotowano w sektorze usług

-5

transportowych i komunikacji (1,5% 3m/3m), a także w

0,5

usługach dla biznesu i pośrednictwie finansowym (1,3%

0,0

3m/3m). Indeks PMI dla sektora usług osiągnął w
sierpniu br. najwyższy od dziesięciu miesięcy poziom
(60,5 pkt.).

-10
-15
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Sprzedaż detaliczna i koniunktura konsumencka
Osłabienie wzrostu sprzedaży detalicznej na początku III kw. br. może sygnalizować nieco wolniejsze
tempo wzrostu spożycia indywidualnego w II poł.
br.

Nieoczekiwanie dynamika (3m/3m) sprzedaży

detalicznej w lipcu br. spadła do najniższego poziomu
od listopada 2013 r. W ujęciu 3m/3m sprzedaż w cenach

40
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lipcu br. i 0,3% w sierpniu br. Komponent bazowy

Inflacja

inflacji PPI od początku 2014 r. pozostaje stabilny na
Aprecjacja funta oraz spadek cen surowców i żyw-

poziomie ok. 1% r/r. Ceny dóbr pośrednich obniżyły się

ności na rynkach światowych przekładają się na

w sierpniu o 7,2% r/r, w dużej części w wyniku spadku

niski poziom inflacji cen konsumpcyjnych. Poziom

cen ropy naftowej i innych towarów importowanych.

cen konsumpcyjnych wzrósł w sierpniu o 1,5% r/r,
wobec średniej dynamiki 1,7% w II kw. br. Obniżenie
się inflacji w sierpniu br. było wynikiem spadku cen

Wykres 42. Dynamika cen producentów (PPI) w Wielkiej Brytanii (%, r/r)
PPI-bazowa

żywności i paliw, przy relatywnie stabilnej inflacji
bazowej (Wykres 41). Mimo podwyższonej zmienności

6

kursu w okresie poprzedzającym referendum o odłą-

5

PPI

czeniu Szkocji, aprecjacja funta postępuje w tempie
szybszym od oczekiwań (Wykres 43)20. Znajduje to

4

odzwierciedlenie w spadających cenach dóbr pośred-

3

nich. Na kontrolę kosztów produkcji pozwala także
niska presja płacowa, ograniczająca wpływ stagnacji
produktywności na ceny. W I kw. br. nominalne jednostkowe koszty pracy wzrosły o 1,3% r/r i Bank Anglii
oczekuje stabilizacji dynamiki

na tym poziomie

do końca 2014 r., tym samym rewidując w dół prognozy z maja br.

2
1
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Źródło: Eurostat

Wykres 41. Dekompozycja inflacji CPI (r/r, %)
bazowa

żywność

energia

CPI
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Wykres 43. Nominalny efektywny kurs walutowy GBP
(deflowany CPI, indeks, styczeń 2005 =100)
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Źródło: Eurostat

1,15

77
75

2011

2012

2013

2014

1,10

Źródło: Bank Anglii
Spadek cen surowców oraz umocnienie się funta
obniżają ceny producentów. W ujęciu r/r wskaźnik
cen produkcji sprzedanej przemysłu spadł o 0,1% w
Bank Anglii w majowym Raporcie o Inflacji przewidywał stabilizację kursu funta w drugiej połowie 2014 r.
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41

Po spadku w I kw. br. oczekiwania inflacyjne ustabilizowały się. Zgodnie z danymi przedstawionymi w
sierpniowym Raporcie o Inflacji gospodarstwa domowe
oczekują wzrostu inflacji w horyzoncie roku do po-

Wielka Brytania

ziomu 2,1-2,6%. Przedsiębiorcy oczekują zaś wzrostu

w kolejnych latach, czemu sprzyjać będzie przewidywane

cen sprzedaży o 0,7%, co wydaje się być spójne z infla-

w horyzoncie prognozy przyspieszenie wzrostu płac.

cją CPI na poziomie ok. 2,3% .

Wobec niskiej stopy oszczędności a także oczekiwanego

21

stopniowego zacieśniania polityki pieniężnej Banku Anglii, można jednak oczekiwać pewnego osłabienia tempa

Prognozy

wzrostu spożycia indywidualnego w stosunku do notowaW okresie od maja br. zarówno Bank Anglii, jak i

nego obecnie. Relatywnie niska dynamika jednostkowych

instytucje komercyjne nieznacznie podwyższyły

kosztów pracy w połączeniu z dalszą aprecjacją funta

prognozy PKB na lata 2014-2015. W sierpniowej edycji

powinny natomiast przyczynić się do spadku koszto-

Raportu o Inflacji Bank Anglii przewidywał tempo

chłonności produkcji, co wraz z rosnącym popytem kon-

wzrostu PKB w 2014 r. na poziomie 3,5%, a więc wyż-

sumpcyjnym będzie sprzyjać inwestycjom. Pozytywnych

sze o 0,1 pkt. proc. od prognozowanego w raporcie

impulsów dla wzrostu PKB, w tym zarówno dla wzrostu

majowym (Wykres 44). Także o 0,1 pkt. proc. (do 3%)

inwestycji budowlanych, jak i konsumpcji gospodarstw

podwyższona została prognoza dot. wzrostu PKB w

domowych, dostarczać ma także trwające ożywienie na

2015 r. Korekt prognoz dokonały także instytucje ko-

rynku nieruchomości mieszkaniowych.

mercyjne i organizacje międzynarodowe. Mediana
prognoz instytucji finansowych ankietowanych przez
Bloomberg wyniosła we wrześniu br. 3,1% dla PKB w
2014 r. (wobec 2,9% w maju br.) oraz 2,6% w 2015 r.

Wykres 45. Prawdopodobieństwo inflacji na poziomie
wyższym od celu inflacyjnego wg projekcji Banku Anglii (%)

(wobec odpowiednio 2,5%).
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Wykres 44. Zmiana prognoz Banku Anglii dla PKB
Wielkiej Brytanii (%, r/r)
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Bilans czynników ryzyka dla wzrostu PKB wydaje się
mniej korzystny niż w maju br. Dane wskazują na nasi-

Źródło: Bank Anglii

lenie się ryzyka związanego z trwałością ożywienia w
strefie euro (niższa od oczekiwań dynamika PKB w II kw.
br. w Niemczech, Francji i Włoszech). Wyższa niż przed

Źródłem wzrostu PKB w 2014 r. i 2015 r. ma być nadal

trzema miesiącami jest także niepewność co do przyszłego

popyt wewnętrzny, zwłaszcza konsumpcja prywatna i

tempa wzrostu wynagrodzeń i produktywności, a także

inwestycje przedsiębiorstw. Oczekuje się, że gospodar-

rozwoju sytuacji na rynku nieruchomości.

stwa domowe podtrzymają wysoką dynamikę konsumpcji
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Zakładając stabilność korelacji między inflacją CPI a PPI.

Wielka Brytania

Tabela 7. Prognozy makroekonomiczne dla Wielkiej Brytanii

2014

2015

2014Q3

2014Q4

2014Q4

2015Q

2015Q2

realny PKB, % r/r
MFW (lip-14)

3,2

2,7

-

-

-

-

-

OECD (wrz-14)

3,1

2,8

-

-

-

-

-

KE(maj-14)

2,7

2,5

-

-

-

-

-

Bloomberg (wrz-14)

3,1

2,6

3,0

3,0

2,8

2,8

2,6

CPI, % r/r
KE (maj-14)

1,9

2,0

-

-

-

-

-

Bloomberg (wrz-14)

1,7

1,9

1,5

1,7

1,7

1,7

1,8
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Japonia
Obniżenie spożycia prywatnego w wyniku pod-

skorygował oficjalną ocenę stanu japońskiej gospo-

wyżki podatku konsumpcyjnego okazało się

darki22.

większe niż przewidywano.
Utrzymująca się korzystna sytuacja na rynku

Wykres 46. Wskaźnik koniunktury – Composite Index
(rok 2010=100)

pracy i przyspieszenie dynamiki wynagrodzeń
mogą zahamować spadkową tendencję konsumpcji.
Oczekuje się, że wcześniejsze zyski przedsiębiorstw oraz działania rządu pobudzą wydatki
inwestycyjne.
Inflacja ponownie znalazła się w stopniowym
trendzie spadkowym.
Umiarkowany optymizm dotyczący oczekiwanej
stabilizacji wzrostu gospodarczego począwszy od

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

IV kw. 2014 r.

Wzrost gospodarczy
Bieżące i oczekiwane tendencje w gospodarce
Spadek PKB w II kw. br. (o 7,1% kw/kw annual.), jaki
wskazują,

nastąpił pod wpływem podwyższenia stawki podatku

że negatywny wpływ podwyższenia w kwietniu br. staw-

konsumpcyjnego okazał się nawet silniejszy niż w I

ki podatku konsumpcyjnego (z 5% do 8%) na aktywność

kw. 2011 r., kiedy nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i

gospodarczą okazał się większy niż wcześniej oczekiwa-

katastrofa Tsunami we wschodniej części Japonii

no. Tak silna reakcja na wzrost podatku prawdopodob-

oraz dwukrotnie głębszy niż w 1997 r., kiedy miało

nie przyczyni się do ożywienia debaty dotyczącej kolej-

miejsce poprzednie podwyższenie podatku kon-

nej podwyżki podatku konsumpcyjnego zaplanowanej

sumpcyjnego23.

Opublikowane

dane

makroekonomiczne

przez rząd S. Abe w październiku 2015 r. (do 10%).
Prawdopodobnie ostateczna decyzja w tej kwestii zosta-

Największy wpływ na głęboki spadek PKB miało silne

nie podjęta na początku grudnia br.

zmniejszenie się wydatków gospodarstw domowych,
głównie w związku z realizowanymi w I kw. br. zakupa-

W lipcu i sierpniu br. nastąpiła stopniowa poprawa czę-

mi last-minute. Jednak o ile głębokie zmniejszenie wy-

ści wskaźników koniunktury, ale w dalszym ciągu więk-

datków na dobra trwałego użytku było oczekiwane,

szość z nich kształtuje się na niższym poziomie niż ob-

to skala spadku popytu na pozostałe towary (w tym

serwowano w IV kw. ub.r. We wrześniu br., głównie pod
wpływem obniżającej się produkcji przemysłowej, rząd
Monthly Economic Report – September 2014, Cabinet Office.
W II kw. 1997 r. po podwyższeniu stawki podatku konsumpcyjnego z 3% do 5% PKB obniżył się o 3,5% po wzroście o 2,8% w
I kw.

22
23
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zwłaszcza nietrwałego użytku) stanowiła pewne zaskoczenie.

Wykres 48. Stopa bezrobocia (w %; dane wyrównane
sezonowo) i relacja ofert pracy do liczby osób poszukujacych

Podobnie, jak gospodarstwa domowe, także i przedsiębiorcy znacznie zredukowali w II kw. br. wydatki
na inwestycje. Głęboki spadek miał również miejsce
w przypadku inwestycji mieszkaniowych.
Skalę obniżenia PKB osłabiły: wzrost eksportu netto oraz
silny wzrost zapasów. Wzrost eksportu netto był wynikiem znacznego zmniejszenia się importu. Towarzyszyło
temu osłabienie eksportu wobec niekorzystnej koniunktury w otoczeniu japońskiej gospodarki. Praktycznie nie
zmieniły się w porównaniu z poprzednim kwartałem
wydatki publiczne.
Wykres 47. Dekompozycja kwartalnych zmian PKB (w
% kw/kw; dane annualizowane wyrównane sezonowo)

Źródło: dane MIAC i MHLW
Z drugiej strony od czerwca br. obserwowane jest przyspieszenie wzrostowej tendencji wynagrodzeń. Głównym czynnikiem ich wzrostu było w tym okresie podwyższenie przez przedsiębiorstwa płac zasadniczych,
które w ostatnich latach znajdowały się w wyraźnym
trendzie spadkowym. Dynamika wynagrodzeń była
jednak w ostatnich miesiącach niższa niż inflacja co de
facto powodowało obniżenie siły nabywczej gospodarstw
domowych.

Koniunktura konsumencka
W reakcji na wzrost cen spowodowany wprowadzeŹródło: Quarterly Estimates of GDP; Cabinet Office

niem wyższej stawki podatku konsumpcyjnego
nastąpił silny spadek wydatków konsumpcyjnych.
Wskaźnik Synthetic Consumption Index, który łączy

Rynek pracy
W II i III kw. br. następowała dalsza stopniowa poprawa na rynku pracy. W maju i sierpniu br. stopa
bezrobocia obniżyła się do 3,5%, a więc najniższego
poziomu od 1997 r. Na relatywnie wysokim poziomie
utrzymywała się także dynamika zatrudnienia. Na wysokim poziomie (obserwowanym poprzednio w 1992 r.)
ustabilizował się wskaźnik dostępności miejsc pracy. Od
czerwca br. liczba wakatów jest o 10% wyższa w porównaniu z liczbą osób poszukujących pracy. Ocenia się
jednak, że obecnie większość ofert dotyczy stanowisk o
niskich wynagrodzeniach, co nie wpłynie istotnie na
poprawę sytuacji gospodarstw domowych.
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zmiany w popycie (dochodach i wydatkach) ze zmianami w podaży (produkcji dóbr konsumpcyjnych)
obniżył się w czerwcu br. do najniższego poziomu od
grudnia 2011 r. W lipcu br. nastąpiło zahamowanie
spadkowej tendencji tego indeksu.
Dane dotyczące sprzedaży detalicznej mogą jednak
wskazywać na stosunkowo łatwą absorbcję skutków
podwyższenia podatku konsumpcyjnego. Spadki sprzedaży w kwietniu br., a więc bezpośrednio po wprowadzeniu wyższego podatku były relatywnie niewielkie w
porównaniu ze wzrostem w marcu. Z kolei w lipcu
i sierpniu br. Ministry of Economy, Trade and Industry
odnotowało wzrost sprzedaży w ujęciu rocznym.

Japonia

Wykres 49. Synthetic Consumption
2005=100; dane wyrównane sezonowo)

Index

(rok

nie niewielka była skala osłabienia produkcji dóbr
inwestycyjnych, co może wskazywać na możliwą
w krótkiej perspektywie odbudowę popytu inwestycyjnego. Wzrostowi wydatków inwestycyjnych mogą
sprzyjać wcześniejsze relatywnie wysokie zyski przedsiębiorstw oraz obniżenie stawek podatku CIT.
Koniunktura przedsiębiorstw (TANKAN)
Badania

koniunktury

przedsiębiorstw

prowadzone

przez Bank Japonii wskazują, że w III kw. 2014 r.
przedsiębiorstwa w dalszym ciągu korzystnie oceniały
bieżące warunki działalności. Ogólny zagregowany

Źródło: dane Cabinet Office

indeks Tankan24 obniżył się co prawda do 4 pkt proc.
(wobec 7 pkt proc. w lipcu br.), jednak był to już piąty

Produkcja przemysłowa

kolejny kwartał, kiedy japońskie firmy oceniały warunki działalności, jako korzystne.

Silny wzrost popytu w okresie poprzedzającym podwyższenie

podatku

konsumpcyjnego

spowodował,

że produkcja przemysłowa (w ujęciu rocznym) za-

Wykres 51. Indeks bieżącej koniunktury przedsiębiorstw w przemyśle przetwórczym (w pkt proc.)

częła się obniżać dopiero od lipca br. Według wstępnych szacunków Ministry of Economy, Trade and Industry w sierpniu br. spadek produkcji pogłębił się do
2,9%, głównie pod wpływem szybko powiększających
się zapasów.
Wykres 50. Produkcja przemysłowa i zapasy producentów (rok 2010 = 100; dane wyrównane sezonowo)

Źródło: Tankan; Bank of Japan

Podwyższenie stawki podatku konsumpcyjnego miało
stosunkowo większy wpływ na przedsiębiorstwa spoza
sektora przetwórstwa przemysłowego, a biorąc pod
uwagę rozmiar – najbardziej odczuły to małe firmy.
Negatywnie koniunkturę oceniały generalnie małe
Źródło: Indices of Industrial Production; Ministry of
Economy, Trade and Industry

Do pogłębienia się spadkowej tendencji przyczyniło się
przede wszystkim wyraźne obniżenie produkcji dóbr
konsumpcyjnych trwałego użytku. Natomiast relatyw-
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24
Badania Tankan (Short-Term Economic Survey of Enterprises
in Japan) prowadzone przez Bank Japonii, obejmują ponad 10
tys. dużych, małych i średnich przedsiębiorstw zarówno z sektora przemysłowego, jak i usług. Główne wyniki badań publikowane są w formie tzw. diffusion index, wyrażających różnicę między udziałem pozytywnych i negatywnych odpowiedzi (w pkt.
proc.). Poziom indeksu powyżej zera (przewaga pozytywnych
odpowiedzi) wskazuje na poprawę nastrojów w biznesie.

Japonia

przedsiębiorstwa przemysłowe, m.in. z branży tekstyl-

obniżać. W sierpniu br. wskaźnik inflacji bazowej

nej i spożywczej.

obniżył się do poziomu 3,1%.

Wykres 52. Indeks bieżącej koniunktury przedsiębiorstw poza sektorem przemysłowym (w pkt proc.)

Po wyłączeniu wpływu wzrostu podatku konsumpcyjnego inflacja bazowa wzrosła w kwietniu br. do 1,5%,
ale w kolejnych miesiącach ulegała stopniowemu obniżeniu. Szacuje się, że w sierpniu br. jej poziom wyniósł
1,1%, a więc był najniższy od października 2013 r.
Wykres 53. Zmiany wskaźników cen towarów i usług
konsumpcyjnych

Źródło: Tankan; Bank of Japan

Z drugiej strony nastąpiła poprawa koniunktury
w sektorze największych przedsiębiorstw przemysłowych. Wydaje się jednak, że największe znaczenie
dla gospodarki Japonii w najbliższym czasie może mieć
znaczący wzrost inwestycji, jakie deklarują największe

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

firmy. Planują one wzrost wydatków inwestycyjnych
o 8,6% w bieżącym roku budżetowym (podczas gdy
w roku budżetowym 2013 zwiększyły inwestycje

Tak więc ponownie obserwowany jest spadek inflacji.

o 2,5%). W porównaniu z poprzednim badaniem z lipca

Częściowo składa się na to wolniejszy wzrost cen ener-

br. skorygowały one w górę swoje plany inwestycyjne

gii w porównaniu z poprzednimi miesiącami. Wydaje

o 1,1 pkt proc.

się jednak, że duży wpływ na kształtowanie się inflacji
ma obniżenie popytu, jakie nastąpiło po wprowadzeniu

Obecne plany inwestycyjne japońskich firm są najwięk-

wyższych stawek podatkowych.

sze od 2007 r. Wynika to z jednej strony z wysokiego
poziomu zysków osiągniętych w roku budżetowym

Obserwowana tendencja oddala perspektywę realizacji

2013 r. (o 35,0% r/r), jak i wprowadzanych przez rząd

celu inflacyjnego Banku Japonii, którym jest osiągnię-

środkach wspierania aktywności w biznesie.

cie inflacji na poziomie 2% (po wyłączeniu efektów
związanych z podwyżką podatku konsumpcyjnego).

Inflacja

Pierwotnie zakładano, że będzie ona możliwa do końca
roku budżetowego 2015 (tj. I kw. 2016 r.).

Podwyższenie stawki podatku konsumpcyjnego
przyczyniło się do wzrostu inflacji. W kwietniu br.

W ostatnich miesiącach nastąpiło także obniżenie

inflacja bazowa (po wyłączeniu cen świeżej żywności)

się oczekiwań inflacyjnych. Według przeprowadzo-

osiągnęła poziom 3,2%, a następnie w maju wzrosła do

nego w sierpniu br. badania konsumentów odsetek

3,4%. Inflacja na tak wysokim poziomie nie była ob-

gospodarstw domowych oczekujących, że w ciągu naj-

serwowana w Japonii od 1981 r. Jednak w kolejnych

bliższych 12 miesięcy ceny wzrosną o co najmniej 2%

miesiącach wskaźnik inflacji zaczął się wyraźnie

obniżył się do 64% (podczas gdy bezpośrednio przed
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wprowadzeniem nowych stawek podatku konsumpcyj-

jach rozwijających się) nie będzie sprzyjała przyspie-

nego, tj. w marcu br. 77% gospodarstw domowych

szeniu eksportu.

oczekiwało wzrostu cen w takiej skali). Jednocześnie
wzrosła liczba badanych, którzy oczekują, że ceny się
nie zmienią lub wzrosną tylko umiarkowanie. Opinie

Wykres 55. Prognoza wzrostu gospodarczego (w %
kw/kw; dane annualizowane wyrównane sezonowo)

konsumentów odzwierciedlają z jednej strony bieżące
tendencje w kierunku stopniowego obniżania się inflacji, z drugiej – silne przyzwyczajenia deflacyjne Japończyków.
Wykres 54. Oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych

Źródło: ESP forecast

Na dynamikę PKB w 2015 r. wpłynie prawdopodobnie
ponowne podwyższenie stawki podatku konsumpcyjnego (z 8% do 10%). Oczekuje się, że zmienność dynamiki PKB będzie jednak mniejsza w porównaniu
Źródło: Consumer Confidence Survey; Cabinet Office

Prognozy

z I poł. br.
Wykres 56. Prognoza inflacji z wyłączeniem cen świeżej żywności (w % r/r)

Po głębokim spadku PKB w II kw. br., w III kw. prawdopodobnie nastąpiło stopniowe odbicie wzrostu gospodarczego. Według badania Monthly Survey of Professional Forecasters in Japan – ESP Forecast z września, w
III kw. br. PKB wzrósł o 4,0% kw/kw annual. Złożył się
na to głównie wzrost popytu krajowego, podczas gdy
wpływ eksportu netto na dynamikę PKB był prawdopodobnie neutralny.
Oczekuje się, że od IV kw. br. japońska gospodarka
powróci na ścieżkę umiarkowanego ożywienia.

Źródło: ESP forecast

Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego powinny stać się inwestycje przedsiębiorstw ze względu na relatywnie duże zyski w poprzednich kwartałach,
jak i obniżenie podatków dla przedsiębiorstw. Natomiast utrzymująca się słaba koniunktura w otoczeniu
japońskiej gospodarki (zwłaszcza w strefie euro i kra-
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Wyniki ankiety ESP forecast z września br. wskazują,
że w IV kw. 2014 r. i w I poł. 2015 r. nastąpi stabilizacja
inflacji CPI (z wyłączeniem świeżej żywności). Ustabilizuje się ona na poziomie 3,1%, a po wyłączeniu efektów związanych z podwyżką podatku osiągnie poziom

Japonia

1,1%. W II kw. 2015 r. wygaśnie wpływ wzrostu podatków na inflację. Planowane podwyższenie podatku
w październiku 2015 r. może spowodować wzrost inflacji w IV kw. 2015 r. do 2,5% (1,2% po wyłączeniu efektów związanych z podwyżką stawki podatku konsumpcyjnego).
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Tabela 8 Prognozy makroekonomiczne dla Japonii

2013

2014

2015

2014Q3

2014Q4

2015Q1

2015Q2

realny PKB, % r/r
MFW (lip-14)

1,5

1,6

1,1

OECD (wrz-14)

1,6

0,9

1,1

Bloomberg (wrz-14)

1,5

1,1

1,2

1,4
3,4

1,7

1,6

1,4

3,3

3,1

3,1

1,1

CPI, % r/r
Bloomberg (wrz-14)
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0,4

2,8

1,8
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Przyczyny spadku inwestycji w gospodarkach OECD
Od czasu ostatniego kryzysu gospodarczego nastąpił systematyczny spadek nakładów inwestycyjnych w większości rozwiniętych i rozwijających się gospodarek. Spadek inwestycji w czasie kryzysu nie jest zjawiskiem zaskakującym ze względu na procykliczne zachowanie tej kategorii makroekonomicznej, jednak trwałość oraz
głębokość załamania nakładów inwestycyjnych jest zaskakująca. Do głównych przyczyn spadku inwestycji należy zaliczyć załamanie popytu globalnego, wzrost kosztu usług kapitału, wysoki poziom niepewności oraz proces
delewarowania przedsiębiorstw. I tak, w krajach członkowskich OECD ujemna dynamika inwestycji (w ujęciu
rok do roku) utrzymywała się średnio przez ponad 3 lata. Dla porównania, po wcześniejszym kryzysie, tj. po
pęknięciu internetowej bańki spekulacyjnej (dot-com buble), średni czas odnotowywania ujemnej dynamiki
inwestycji wyniósł niespełna półtora roku. Ponadto, skala spadku wydatków na środki trwałe była zdecydowanie
większa, tj. w kulminacyjnym okresie spadku inwestycje obniżyły się średnio o 17%, podczas gdy po pęknięciu
bańki internetowej średni spadek wyniósł 7 %.
Wykres 57. Średnie roczna stopa wzrostu inwestycji
(oś piozioma) oraz wzrostu gospodarczego (oś pionowa) w latach 2007-2013

Wykres 58. Dekompozycja stopy inwestycji dla Stanów Zjednoczonych w latach 1995 -2014

Źródło: OECD

Źródło: BEA

Reakcja inwestycji na kryzys była zdecydowanie silniejsza niż PKB (zob. Wykres 57).25 W okresie 2008-2013
średnie i medianowe roczne tempo wzrostu gospodarczego dla członków OECD było wyższe od inwestycji o
odpowiednio 1,9 p. proc. oraz 2,8 p. proc. Różnica ta przyczyniła się do wyraźnego spadku stopy inwestycji (zob.
Wykres 59 i Wykres 60). Wśród krajów członkowskich OECD można zidentyfikować dwie główne grupy, dla
których załamanie popytu inwestycyjnego było zbliżone i w znacznej mierze podążało za spadkiem wzrostu
gospodarczego. Pierwszą grupę stanowią głównie gospodarki Unii Europejskiej, dla których ujemna dynamika
inwestycji była obserwowana w dwóch okresach: na po-czątku kryzysu, tj. między 2008 a 2010 r., oraz po przejściowej stabilizacji, tj. w latach 2012-2013, czyli w okresie podwyższonego ryzyka związanego z destabilizacją
strefy euro. W tej grupie, zdecydowanie głębszy spadek inwestycji odnotowały tzw. gospodarki peryferyjne strefy euro oraz nowe kraje członkowskie. Z kolei, w drugiej grupie składającej się z gospodarek rozwiniętych (np.
Stany Zjedno-czone, Japonia, Norwegia, Kanada) obniżenie nadkładów inwestycyjnych mocno podążało za
spadkiem wzrostu gospodarczego i miało miejsce jedynie w początkowym okresie kryzysu.
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Pomimo znacznie większej zmienności koniunkturalnej inwestycji w porównaniu do produktu należy zauważyć, że osłabienie popytu
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Wykres 59. Stopa inwestycji w okresie przedkryzysowym (w latach 1995-2007) oraz po rozpoczęciu kryzysu
(w latach 2008-2014)

Źródło: obliczenia IE NBP na podstawie Eurostat, OECD i BEA.

Pęknięcie bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości przełożyło się na głębokie załamanie inwestycji w budownictwie. Przykładowo, w gospodarce amerykańskiej, stopa inwestycji spadła o 3,8 p. proc pomiędzy 2007 r. a
2010 r., a sam udział inwestycji budowalnych w PKB spadł o 3,3 p. proc. (zob. Wykres 58). W świetle najnowszych danych za pierwsze półrocze 2014 r., najbardziej długotrwały wpływ miało załamanie w budownictwie
mieszkaniowym, które zmniejszyło stopę inwestycji aż o 1,6 p. proc, podczas gdy łączny spadek wyniósł 2,1 p.
proc. Analogiczną strukturą charakteryzował się spadek inwestycji w pozostałych krajach OECD (zob. Wykres
60). Najbardziej głębokie okazało się obniżenie stopy inwestycji w gospodarkach najbardziej narażonych na
efekty bańki spekulacyjnej, a więc posiadających wysoki udział nakładów inwestycyjnych na budownictwo w
PKB, tj. Hiszpanii, Irlandii, Estonii oraz Islandii. Niemniej jednak, dla pozostałych krajów członkowskich OECD
w spadku stopy inwestycji istotny okazał się także sektor budowlany.
Wykres 60. Zmiana stopy inwestycji (lewa oś, w p. proc.) ,udziału inwestycji budowlanych i mieszkaniowych
(prawa oś, w proc.) oraz udział inwestycji budowalnych i mieszkaniowych w PKB

Źródło: obliczenia IE NBP na podstawie Eurostat, OECD i BEA.

nie wyjaśnia w zupełności załamania inwestycji. Prognozy rocznej dynamiki inwestycji dla krajów członkowskich grupy G7, które opierają się o modele ekonometryczne uwzględniające w swojej specyfikacji bieżące tempo wzrostu gospodarczego oraz opóźnioną dynamikę zarówno inwestycji jak i PKB, były systematycznie wyższe od realizacji. Dlatego należy rozpatrywać inne źródła spadku popytu inwestycyjnego.
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W przypadku stopy inwestycji należy wspomnieć, że wyraźna tendencja spadkowa występuje od dłuższego czasu
w rozwiniętych gospodarkach, np. w Stanach Zjednoczonych, Francji, Szwajcarii czy Norwegii jest obserwowana od lat 80. XX w. Zatem ostatni kryzys gospodarczy przyśpieszył jedynie to zjawisko. Co więcej, spadkowi
stopy inwestycji w gospodarkach OECD towarzyszył malejący długookresowy trend cen relatywnych inwestycji
(zob. Wykres 61).26 W ostatnim kryzysie spadek ten był podtrzymany i działał zdecydowanie na korzyść popytu
inwestycyjnego. Na gruncie ekonomii neoklasycznej kolejną kluczową kategorią makroekonomiczną wpływającą na poziom kapitału fizycznego, a co za tym idzie na poziom inwestycji, jest koszt wykorzystania kapitału
(user cost of capital). Zgodnie z badaniem OECD27 koszt wykorzystania kapitału fizycznego w krajach G7 był
relatywnie stabilny od połowy lat 80. XX wieku aż do 2007 r. i oscylował w okolicach 6,5 %. Natomiast pomiędzy
2007 oraz 2011 r. nastąpił wzrost kosztu usług kapitału o ponad 0,5 p. proc, co zmniejszyło popyt na kapitał
fizyczny i w rezultacie może tłumaczyć utrzymanie ujemnej dynamiki nakładów inwestycyjnych w tym okresie.
Zmiana ta w znacznej mierze wynikała ze wzrostu kosztu pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwa przy pomocy finansowania zewnętrznego w okresie pokryzysowym. Pomijając bariery związane z dostępnością kredytu,
marże w sektorze bankowym wyrażone przez różnice pomiędzy oprocentowaniem kredytu dla przedsiębiorstw
a rentownością rządowych papierów dłużnych wzrosły średnio o około 0,5 p. proc. dla gospodarek grupy G7. Z
drugiej strony, spadający produkt globalny przyczynił się do spadku rentowności inwestycji przeprowadzonych
jeszcze przed kryzysem oraz krańcowej produktywności kapitału fizycznego. W rezultacie, koszt pozyskania
kapitału nie był rekompensowany przez ówczesną efektywność kapitału co skutkowało spadkiem inwestycji.
Wykres 61. Zmiana relatywnej ceny inwestycji w latach 1995-2013

Źródło: obliczenia IE NBP na podstawie Eurostat, OECD i BEA.

Kolejnym kanałem oddziaływującym na spadek popytu inwestycyjnego było delewarowanie sektora przedsiębiorstw. Relatywnie łatwy dostęp do zewnętrznego finansowania działalności gospodarczej przed 2008 r. przyczynił się do wysokiej relacji pomiędzy zadłużeniem oraz aktywami własnymi przedsiębiorstw (zob. Wykres 62).
Po pęknięciu bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości, podwyższony poziom niepewności oraz trudniejsze
pozyskanie kapitału obcego przyczyniły się do ogólnego spadku kredytu, a co za tym idzie do mniejszego udziału zadłużenia w aktywach na poziomie przedsiębiorstw (zob. Wykres 62). W rezultacie, ograniczony dostęp do
finansowania zewnętrznego wpłynął negatywnie na popyt inwestycyjny. Należy zauważyć, że zjawisko delewarowania miało różny przebieg w poszczególnych gospodarkach. W Stanach Zjednoczonych wzrost dynamiki
Cena relatywna inwestycji została tutaj określona jako stosunek deflatorów inwestycji i PKB. Niemniej jednak, powyższe wnioski nie
są wrażliwe na substytucję deflatora PKB poziomem cen konsumpcji.
27
Badanie OECD: The Weakness in Investment.
26
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kredytu był już odnotowany w II kw. 2010 r. Z kolei, w gospodarce strefy euro proces oddłużania trwał dłużej i
dopiero w ostatnich kwartałach zaczął wygasać. Wspomniany wzrost awersji do ryzyka w czasie kryzysu miał też
przełożenie na zwiększenie się udziału gotówki i depozytów w aktywach przedsiębiorstw (zob. Wykres 63).
Podwyższone ryzyko bankructwa oraz pogorszenie się sentymentu były głównymi bodźcami do utrzymywania
relatywnie wysokiego zasobu gotówki oraz środków gromadzonych na depozytach bankowych. W efekcie, motyw przezorności okazał się tutaj kluczowy, a wydatki inwestycyjne były substytuowane aktywami o wyższej
płynności.
Wykres 62. Relacja zadłużenia do aktywów własnych
w przedsiębiorstwach niefinansowych w 2008 r. (oś
pozioma) oraz 2013-2014 (oś pionowa)

Wykres 63. Udział gotówki oraz depozytów bankowych w aktywach przedsiębiorstw niefinansowych w
latach 2005-2007 (oś pozioma) oraz 2013-2014 (oś
pionowa)

Źródło: OECD

Źródło: OECD

Podsumowując, spadek inwestycji w czasie ostatniego kryzysu tłumaczyć można osłabieniem popytu globalnego, wzrostem kosztu usług kapitału, podwyższonym poziomem niepewności oraz procesem delewarowania
przedsiębiorstw. Najnowsze odczyty danych makroekonomicznych wskazują, że ożywienie popytu inwestycyjnego jest już obserwowane w niektórych gospodarkach rozwiniętych jak np. Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia
czy Norwegia. W przypadku krajów strefy euro należy się spodziewać zdecydowanie wolniejszej obudowy popytu inwestycyjnego.
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Chiny

Chiny
Słaba koniunktura na rynku nieruchomości obniża

roku. Działania stymulacyjne w okresie ostatnich kilku

popyt w gospodarce.

kwartałów były dość ograniczone i sprowadzały się do
selektywnego wspierania pewnych obszarów gospodar-

Umiarkowane ożywienie chińskiego eksportu.

ki, w postaci, np. zwiększenia wydatków inwestycyjnych na kolei czy w budownictwie socjalnym, a także

Konsumpcja prywatna wspierana przez rosnące

wspierania wybranych segmentów czy instytucji sekto-

dochody do dyspozycji.

ra bankowego. Najnowsze wypowiedzi głównych chińskich decydentów świadczą o tym, że w dalszym ciągu

Inflacja cen konsumenta na niskim poziomie,

są oni zdecydowani na stopniowe wprowadzanie re-

kontynuacja deflacji cen producenta.

form strukturalnych, nawet kosztem pogorszenia bieżących wskaźników gospodarczych. Czynnikiem, który

Nieznaczne obniżenie prognoz dynamiki PKB i

potencjalnie zmieniłby nastawienie władz mogłoby być

inflacji w 2014 i 2015 r.

pogorszenie sytuacji na chińskim rynku pracy. Dotychczas jednak dynamika zatrudnienia, jak i dochodów
do dyspozycji utrzymuje się na zadowalającym pozio-

Bieżące i oczekiwane tendencje w gospodarce
W II kw. br. wzrost gospodarczy w Chinach lekko
przyspieszył, jednak dostępne dane za

lipiec-

sierpień br. sugerują, że w III kw. br. dynamika PKB
ponownie osłabiła się. W sierpniu br. istotnie obniżyła się dynamika inwestycji, zwłaszcza w sektorze nieruchomości, a także w przemyśle ciężkim. Wyraźnie
słabsza była również dynamika produkcji przemysłowej. Zjawiska te związane są z obserwowanym od kilku
miesięcy pogorszeniem koniunktury na rynku nieruchomości, na co składa się spadek dynamiki rozpoczętych budów oraz osłabienie sprzedaży nowych mieszkań. Natomiast spożycie gospodarstw domowych
wspierane jest nadal przez rosnące dochody do dyspozycji oraz niską inflację. W ostatnich miesiącach można
było jednak zaobserwować osłabienie sprzedaży detalicznej w kategoriach powiązanych z koniunkturą
w sektorze nieruchomości (meble, AGD, samochody).
W sytuacji słabego popytu wewnętrznego, dynamikę
chińskiego PKB wspierało umiarkowane umocnienie
eksportu (głównie do Stanów Zjednoczonych i państw
ASEAN).
W przypadku braku aktywniejszej stymulacji popytu przez rząd Chin, kraj ten czeka stopniowe słabnięcie dynamiki PKB w IV kw. br. oraz w przyszłym
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mie. W najbliższym czasie otoczenie zewnętrzne raczej
powinno wspierać chiński wzrost gospodarczy (pewną
niewiadomą jest sytuacja w strefie euro), natomiast
ryzyka dla wzrostu PKB od kilku kwartałów tkwią wewnątrz gospodarki Chin. Wśród nich w dalszym ciągu
można wymienić kontynuację osłabienia w sektorze
nieruchomości i ewentualne nasilenie się problemów
w tzw. równoległym systemie bankowym (shadow
banking). Bankructwa podmiotów działających w tym
sektorze mogłyby poważnie zagrozić stabilności finansowej Chin i istotnie obniżyć dynamikę PKB, co nie
pozostałoby bez wpływu na gospodarkę globalną.

Wzrost gospodarczy
W II kw. br. dynamika PKB nieznacznie przyspieszyła (por. Wykres 1), kształtując się na poziomie
7,5% r/r (wobec 7,4% r/r w I kw. br.). W ujęciu kw/kw
po odsezonowaniu dynamika PKB wzrosła do 2,0%,
z 1,5% w I kw. br. Przyspieszenie wzrostu gospodarczego odzwierciedlało lekki wzrost dynamiki inwestycji,
produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej oraz
eksportu. Poprawa większości wskaźników gospodarczych w II kw. br. związana była z podjęciem przez
chińskie władze szeregu ograniczonych działań stymulujących koniunkturę w wybranych obszarach gospodarki. Przyspieszono m.in. realizację już zatwierdzo-
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nych projektów budowy infrastruktury transportowej,
a także zwiększono wsparcie budownictwa socjalnego i

Wykres 64. Roczna dynamika (%) inwestycji, eksportu,
importu i PKB w Chinach w latach 2010-2014

rewitalizacji biednych dzielnic. Dokonano również
selektywnych

28

obniżek stóp rezerw obowiązkowych.

Dostępne dane za lipiec-sierpień br. wskazują jednak,
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że wspomniane pozytywne efekty stymulacji popytu
prawdopodobnie wyczerpały się w III kw. br. W miesiącach tych nastąpił spadek dynamiki inwestycji
(z 17,3% r/r w okresie styczeń-czerwiec br. do 16,5% r/r
w okresie styczeń-sierpień br.). Osłabieniu uległy
głównie inwestycje w sektorze nieruchomości,
a także w przemyśle ciężkim. Jednocześnie jednak
w szybkim, choć wolniejszym niż w II kw. br., tempie

a także związanej z zapewnieniem dostaw wody
i ochroną środowiska.
W miesiącach letnich słaba koniunktura na rynku
nieruchomości nie uległa poprawie, pomimo poluzowania w wielu chińskich miastach restrykcji obowiązujących przy zakupie mieszkań. Dynamika r/r
rozpoczynanych nowych budów mieszkań w dalszym
ciągu obniżała się, a dynamika r/r liczby sprzedanych
mieszkań na rynku pierwotnym w dalszym ciągu
kształtowała się na ujemnym, dwucyfrowym poziomie.
Wśród czynników odpowiedzialnych za obserwowane
od początku br. osłabienie na rynku nieruchomości
można wymienić wzrost zapasów niesprzedanych
mieszkań oraz pogorszenie warunków kredytowania
deweloperów. Jednocześnie część analityków rynkowych zwraca uwagę, że w ostatnich latach istotnie
wzrosła nadpodaż mieszkań (zwłaszcza w średnich
i mniejszych miastach) w stosunku do popytu fundamentalnego. Może to oznaczać, że obserwowane obecnie pogorszenie koniunktury będzie głębsze i trwalsze
niż typowa cykliczna korekta. Warto też wspomnieć, że
spowolnienie na rynku nieruchomości ma jednocześnie
istotne przełożenie nie tylko na niższą produkcję

2014

budowę infrastruktury transportowej (zwłaszcza kolei),

2013

2011

chomieniem przez chińskie władze wydatków na roz-

2012

rosły inwestycje infrastrukturalne, w związku z uru-

Źródło: Reuters Ecowin.

W

sytuacji

słabnącego

popytu

wewnętrznego,

wzrost chińskiego PKB wspierał popyt zagraniczny,
odzwierciedlony w umiarkowanym umocnieniu
dynamiki chińskiego eksportu. Przeciętna miesięczna
dynamika eksportu w ujęciu r/r wyniosła w lipcusierpniu br. 12,0% wobec +5,0% przeciętnie w I kw. br.
Przyspieszenie eksportu w ostatnich miesiącach związane było z umocnieniem popytu na chińskie towary w
Stanach Zjednoczonych oraz państwach ASEAN. Jednocześnie wzrost chińskiego eksportu do UE, Japonii i
Korei Południowej był słaby.
Spowalniający popyt wewnętrzny w Chinach znalazł odbicie w spadku dynamiki importu w ostatnim
okresie. W miesiącach lipiec-sierpień br. przeciętna
miesięczna dynamika r/r wyniosła -1,9% wobec 1,6% w
II kw. br. i 2,8% przeciętnie w I kw. br. (por. Wykres
64).

Koniunktura bieżąca

przemysłową czy zużycie energii, ale także na niższą
sprzedaż detaliczną, w tym takich towarów jak meble

Po lekkim przyspieszeniu w czerwcu br., w kolej-

czy AGD.

nych dwóch miesiącach dynamika produkcji przemysłowej w Chinach uległa obniżeniu. Szczególnie

Objęto nimi jedynie małe lokalne banki oraz banki z terenów
rolniczych.
28
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wyraźne osłabienie produkcji przemysłowej odnotowano w sierpniu br., kiedy to jej dynamika spadła do 6,9%

Chiny

r/r (z 9,0% r/r w lipcu br. i 9,2% r/r w czerwcu br.; por.

Wśród przedsiębiorców działających w sektorze

Wykres 65), tj. do poziomu najniższego od

grudnia

usług utrzymują się lepsze nastroje niż w przypadku

2008 r. Obniżenie się dynamiki produkcji przemysłowej

sektora przetwórczego. Po osiągnięciu w lipcu br.

związane było ze spadkiem dynamiki produkcji zarów-

rekordowo niskiego poziomu 50,0 punktu odpowiedni

no przedsiębiorstw użyteczności publicznej, produkcji

wskaźnik PMI (HSBC Markit) wzrósł w sierpniu br. do

w sektorze wydobywczym, jak i w przetwórstwie prze-

poziomu 54,1 punktu (najwyższego od marca 2013 r.).

mysłowym. Wprawdzie spadek dynamiki produkcji
przemysłowej można częściowo tłumaczyć statystycznym efektem wysokiej bazy, jednak większa część tego

Wykres 66. Roczna dynamika sprzedaży detalicznej
w Chinach w latach 2010-2014

spadku najprawdopodobniej związana jest z osłabieniem na rynku nieruchomości.
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Wykres 65. Roczna dynamika produkcji przemysłowej
w Chinach w latach 2010-2014
produkcja przemysłowa

sprzedaż detaliczna

18

6-mies. średnia ruchoma
16

22
14
18
12
14

10
2011

2013

2014
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Dostępne dane nie wskazują na wyraźniejsze osłabienie spożycia chińskich gospodarstw domowych
w III kw. br. Po lekkim przyspieszeniu w II kw. br.,

W ostatnich miesiącach nastąpiła poprawa nastro-

w lipcu i sierpniu br. dynamika nominalna sprzedaży

jów przedsiębiorstw sektora przetwórczego. Po dłuż-

detalicznej obniżyła się nieznacznie i wyniosła w tych

szym okresie pozostawania poniżej poziomu 50 punk-

miesiącach odpowiednio 12,2% r/r oraz 11,9% r/r (wo-

tów, w czerwcu br. wskaźnik PMI (HSBC Markit) po-

bec 12,4% r/r w czerwcu br.). Jednocześnie realna dy-

konał ten poziom. W okresie lipiec-wrzesień wskaźnik

namika sprzedaży detalicznej utrzymała się w sierpniu

ten utrzymywał się nieco powyżej progu 50 punktów

br. na lipcowym poziomie (10,6% r/r). Sprzedaż deta-

(we wrześniu wyniósł 50,5 punktu wobec 50,2 punktu

liczną wspiera szybki wzrost dochodów do dyspozycji

w sierpniu br.). Wrześniowy, wstępny odczyt wskaźnika

(w II kw. br. dochody do dyspozycji mieszkańców miast

PMI miał jednak mieszany wydźwięk – wprawdzie

wzrosły o 7,1% r/r wobec wzrostu o 7,4% r/r w I kw. br.).

wzrósł subindeks nowych zamówień krajowych oraz

Osłabienie sprzedaży detalicznej odnotowano nato-

eksportowych, ale jednocześnie obniżył się subindeks

miast w przypadku samochodów, sprzętu AGD oraz

zatrudnienia, wskazując na przyspieszenie tempa

mebli, najprawdopodobniej w związku z pogorszeniem

zwolnień w firmach przetwórczych.

koniunktury na rynku mieszkaniowym.
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Inflacja

Wykres 68. Roczna dynamika wskaźnika PPI w latach
2007-2014

Presja inflacyjna w chińskiej gospodarce pozostaje
ograniczona (Wykres 67). W sierpniu br. wskaźnik
inflacji obniżył się do poziomu 2,0% (najniższy odczyt
od kwietnia br.) wobec poziomu 2,3% w czerwcu i lipcu
br. Spadek ten wynikał głównie z niższych cen żywności.

Roczna

dynamika

cen

żywności

spowolniła

w sierpniu br. do 3,0%, z 3,6% w lipcu br. Jednocześnie
wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności był dość
stabilny w ostatnich miesiącach i w lutym-sierpniu br.
oscylował wokół 1,5%-1,7% r/r. W związku z powyższym, presja cenowa w gospodarce chińskiej pozostaje
pod kontrolą, a inflacja znajduje się wyraźnie poniżej
ogłoszonego tegorocznego celu chińskich władz (3,5%).
Wykres 67. Roczna dynamika wskaźnika CPI i jego
wybranych składowych w latach 2010-2014

Źródło: dane Reuters Ecowin
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miki PKB w tym roku na poziomie 7,5%) i odpowiednio
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na 201 5 r. 7,1% wobec 7,2% oczekiwanych w maju br.
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Prognozy z września br. dotyczące wzrostu gospodarczego Chin w 2014 i 2015 roku uległy lekkiemu
obniżeniu w porównaniu z prognozami z maja br.
We wrześniu br. analitycy rynkowi (ankieta Bloomberg) oczekiwali wzrostu gospodarczego w br. na poziomie 7,4% (podczas gdy w maju br. oczekiwali dyna-

lip-14

sty-14

lip-13

sty-13

lip-12

sty-12

lip-11

sty-11

Obniżeniu uległy również prognozy inflacji: we wrze-

Źródło: dane Reuters Ecowin

śniu br. analitycy oczekiwali, że inflacja w br. wyniesie
2,3% (wobec majowych oczekiwań na poziomie 2,5%),
natomiast w 2015 r. – 2,8% (wobec majowych oczekiwań w wysokości 3,0%).

W ostatnich miesiącach kontynuowana była defla-

Najpoważniejszym ryzykiem dla wzrostu PKB Chin jest

cja cen producenta. Ceny te obniżają się w ujęciu r/r

kontynuacja osłabienia w sektorze nieruchomości.

od ok. 2,5 roku (por. Wykres 68). Utrzymywanie się od

Natomiast ewentualne nasilenie się problemów w tzw.

dłuższego czasu wskaźnika PPI poniżej zera może

równoległym systemie bankowym (shadow banking)

świadczyć o słabnięciu popytu krajowego oraz o struk-

mogłoby zagrozić stabilności finansowej Chin.

turalnych problemach w chińskiej gospodarce w postaci nadmiernych zdolności produkcyjnych w niektórych
gałęziach przemysłu.
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Tabela 9. Prognozy makroekonomiczne dla Chin

2013

2014

MFW (lip-14)

7,7*

7,4

OECD (wrz-14)

7,7*

Bloomberg (wrz-14)

2015

2014Q3

2014Q4

2015Q1

2015Q2

7,1

-

7,7

-

-

7,4

7,3

-

-

-

-

7,7*

7,4

7,1

7,2

7,3

7,2

7,2

MFW (lip-14)

2,6*

-

-

-

-

-

-

OECD (wrz-14)

2,6*

2,4

3,0

-

-

-

-

Bloomberg (wrz-14)

2,6*

2,3

2,8

2,2

2,4

2,8

2,9

realny PKB, % r/r

CPI, % r/r

* dane rzeczywiste
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Brazylia
stymulowanym w ub.r. rządowymi programami pomoSpadek PKB (r/r) w II kw. br. spowodowany

cy kredytowej. Głównymi czynnikami ograniczającym

obniżeniem nakładów inwestycyjnych.

dynamikę nakładów inwestycyjnych były niski poziom
zaufania przedsiębiorców do polityki gospodarczej

Słabość inwestycji wynika z istotnego pogorsze-

rządu oraz wzrost kosztu kapitału spowodowany re-

nia się nastrojów wśród przedsiębiorstw oraz

strykcyjną polityką pieniężną.

z wygaśnięcia rządowych programów pomocy
kredytowej.

Wykres 69. Dynamika PKB w Brazylii wg głównych
kategorii popytu (%, r/r)

Brak poprawy koniunktury konsumenckiej.
Inflacja utrzymuje się powyżej celu inflacyjnego
BCB; źródłem wysokiej inflacji są: podwyżki cen
administrowanych i rosnąca presja płacowa.
Obniżenie prognoz wzrostu PKB na 2014 i 2015 r.

Wzrost gospodarczy
Po okresie umiarkowanego wzrostu gospodarczego
w 2013r., roczne tempo wzrostu PKB w Brazylii najpierw spowolniło do 1,9 % r/r w I kw. br. a następnie
PKB zmalał o 0,9 % r/r w II kw. br. Dynamika PKB
w ujęciu kwartalnym była jednak ujemna zarówno

Źródło: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

w I i II kw. br., wskazując na występowanie recesji
w znaczeniu technicznym w Brazylii. Główną przyczyną spadku PKB w I poł. br. było znaczne ograniczenie
nakładów inwestycyjnych. Tempo wzrostu wydatków
konsumpcyjnych gospodarstw domowych oraz spożycia
zbiorowego także istotnie spowolniły. Słabość popytu
krajowego znalazła odzwierciedlenie w spadku importu, dzięki czemu wpływ wymiany handlowej na dynamikę wzrostu gospodarczego był pozytywny w całej
I poł. br.
Wysoka niepewność wśród przedsiębiorstw oraz
efekt wysokiej bazy zadecydowały o spadku inwestycji w I poł. br. Nakłady inwestycyjne zmalały
o 2,1 % w I kw. br. i o 11,2 % II kw. br. (wobec wzrostu
o 5,4 % w II poł. ub.r.). Najsilniejsza korekta wydatków
inwestycyjnych nastąpiła w sektorze samochodowym,

60

Jednocześnie w bieżącym roku klimat inwestycyjny
pogorszył się jeszcze bardziej ze względu na słaby
popyt krajowy i spadający stopień wykorzystania
zasobów produkcyjnych oraz negatywne oczekiwania, co do sytuacji gospodarczej Brazylii. Dodatkowo
w II i III kw. br. istotną rolę w ograniczeniu aktywności
gospodarczej, w tym inwestycji, odegrały czynniki
jednorazowe: mniejsza ilość dni pracujących ze względu na mistrzostwa świata w piłce nożnej oraz niepewność, co do sytuacji politycznej po wyborach w październiku br.
Nadal spowalniała dynamika wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych; wzrosły one o 2,2%
r/r w I kw. br. i o 1,2% r/r w II kw. br. (wobec średnio
2,4% r/r w II poł. ub.r.). Podobnie jak w ub.r. wydatki

Brazylia

konsumpcyjne ogranicza restrykcyjna polityka pieniężna osłabiająca popyt na kredyt oraz zwiększająca

Wykres 70. Stopa bezrobocia (%) i ludność aktywna
zawodowo (w mln) – średnie roczne.

koszt dotychczasowego zadłużenia gospodarstw domowych. Dodatkowym czynnikiem jest utrzymująca
się nadal na wysokim poziomie inflacja, która ogranicza siłę nabywczą brazylijskich gospodarstw domowych
oraz ma niekorzystny wpływ na ich zaufanie. Od II poł.
ub.r. można zaobserwować postępujący proces delewarowania gospodarstw domowych, który skutecznie
ogranicza wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych.
Wobec słabnącego popytu krajowego wymiana
handlowa miała pozytywny wpływ na dynamikę
PKB w I i II kw. br. Słabość popytu krajowego doprowadziła bowiem do spowolnienia importu w I kw. br.
do 1,4% r/r oraz jego spadku o 2,4% r/r w II kw. br.
(wobec wzrostu o średnio 9,2 % r/r w II poł. ub.r). Niż-

Źródło: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

szy popyt ze strony Argentyny (drugiego największego
rynku zbytu dla brazylijskiego eksportu), spowolnił
dynamikę eksportu do 2,8% r/r w I kw. br. i do 1,9% r/r

Spadkowi stopy bezrobocia towarzyszył jednak

w II kw. br. (wobec średnio 4,4 % r/r w II poł. ub.r.).

spadek zatrudnienia, co wynika przede wszystkim
z obniżenia liczby ludności aktywnej zawodowo. Pro-

Wybory prezydenckie były poważnym źródłem nie-

blem ten dotyka przede wszystkim osób w najniższych

pewności w gospodarce i przyczyniły się do osłabie-

kategoriach wiekowych. Wynika to m.in. z polityki

nia

rządu, który systematycznie podnosząc płacę minimal-

koniunktury

w

sektorze

przemysłowym.

W szczególności obawy inwestorów przyczyniły się do

ną ograniczył osobom młodym dostęp do rynku pracy.

odłożenia ich projektów inwestycyjnych.

Koniunktura przedsiębiorstw
Rynek pracy
W lipcu i sierpniu br. pogłębił się spadek produkcji
W II kw. br., stopa bezrobocia spadła do 4,9% po

przemysłowej. Obniżenie produkcji dóbr inwestycyj-

czym nieznacznie wzrosła do 5% w sierpniu br. Róż-

nych oraz dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku od-

nice w stopie bezrobocia są duże nie tylko pomiędzy

zwierciedlało słabość popytu krajowego. Jednocześnie,

terenami miejskimi i wiejskimi, ale również pomiędzy

na czas mistrzostw świata w piłce nożnej, które odbyły

poszczególnymi miastami. Przykładowo, stopa bezro-

się w czerwcu br., rząd ustanowił dni wolne od pracy,

bocia w Rio de Janeiro (drugie największe miasto

co przełożyło się na niższą produkcję przemysłową

w Brazylii) spadła w sierpniu br. do 3% natomiast

w II kw. br.

w Salvador (szóste największe miasto w Brazylii) systematycznie przekracza 9%. Jeszcze bardziej niepoko-

Wskaźniki zaufania kół biznesu wskazują na znacz-

jące jest zróżnicowanie bezrobocia ze względu na wiek;

ne pogorszenie się koniunktury przemysłowej w br.

we wszystkich regionach Brazylii stopa bezrobocia

Od kwietnia br. wskaźnik ICEI (Índice de Confiança do

ludzi w wieku do 24 lat sięga 13%.

Empresário Industrial) plasuje się poniżej poziomu 50
pkt. i ciągle spada wskazując na kontrakcję we wszystkich gałęziach przemysłu, z wyjątkiem sektora farmaceutycznego. We wrześniu br. koniunktura była oce-
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niana najgorzej w przemyśle przetwórczym (przede

w przemyśle przetwórczym. W efekcie, od początku br.

wszystkim samochodowym) oraz stosunkowo lepiej

można zaobserwować dalszy wzrost dynamiki jednost-

w przemyśle wydobywczym.

kowych kosztów pracy w przetwórstwie przemysłowym. Przyczynami tak silnego wzrostu płac w tym

Wykres 71. Dynamika produkcji przemysłowej (%, r/r)

sektorze są: sytuacja na rynku pracy oraz konkurencja
płacowa ze strony przemysłu wydobywczego.
Wykres 73. Dynamika ULC (%, r/r)

Źródło: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Wykres 72. Wskaźnik zaufania w przemyśle (pkt.)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Koniunktura konsumencka
Dane dotyczące sprzedaży detalicznej w II kw. oraz
w lipcu br. wskazują na pogłębiającą się słabość
wydatków

gospodarstw

domowych.

Dynamika

sprzedaży detalicznej wyniosła 4,3% r/r w II kw. br.
oraz 1,9% w lipcu br. (wobec 5,4% w I kw. br.). W lipcu
br. napędzała ją przede wszystkim sprzedaż żywności,
natomiast o jej spowolnieniu zadecydowało obniżenie
sprzedaży mebli i AGD.
Źródło: Confederação Nacional da Indústria

W III kw. br. kontynuowany był spadek wskaźników

Za postępującym spadkiem produkcji przemysłowej
w Brazylii w coraz większym stopniu stoi obniżanie
się konkurencyjności brazylijskich przedsiębiorstw
w przemyśle przetwórczym. Główną tego przyczyną
jest stosunkowo wysoka dynamika wynagrodzeń przy
znacznie

62

wolniejszym

wzroście

wartości

dodanej

nastrojów konsumenckich. Wskaźnik zaufania konsumentów ICC (Índice de Confiança do Consumidor)
ponownie obniżył się w tym okresie i pozostaje poniżej
średniej historycznej. Najbardziej pogorszyła się ocena
sytuacji bieżącej w związku z wysoką inflacją; nato-

Brazylia

miast pogorszenie się oczekiwań było związane z nie-

ca br. utrzymuje się powyżej 6,5% w skali rocznej -

pewnością, co do wyniku wyborów w październiku br.

górnej granicy celu inflacyjnego BCB (Banco Central
do Brasil). Za wzrostem inflacji w czerwcu br. stały

Wykres 74. Dynamika sprzedaży detalicznej po wyłączeniu samochodów i materiałów budowlanych (%, r/r)

przede wszystkim mistrzostwa świata w piłce nożnej,
które spowodowały wzrost wydatków na kulturę
i rozrywkę. Do wyższej inflacji, podobnie jak w I kw.
br., przyczynił się wzrost cen regulowanych oraz opóźnione efekty deprecjacji reala. W odróżnieniu do I kw.
br., silnie rosły ceny usług co odzwierciedla rosnące
koszty pracy.
Wysoka inflacja wraz z osłabieniem aktywności
gospodarczej i wzrostem PKB poniżej potencjału,
świadczą o pojawieniu się stagflacji w Brazylii.
Ostatni okres stagflacji w Brazylii występował na przełomie lat 2001-200229 m.in. w skutek kryzysu w Argentynie. Wtedy przeciętny wzrost gospodarczy nie przekroczył 0,4% r/r przy inflacji znacznie przekraczającej
7% w skali rocznej.

Źródło: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Wykres 76 Roczne zmiany wskaźnika cen konsumpcyjnych IPCA (%, r/r)

Wykres 75. Wskaźnik zaufania konsumentów (pkt.)

Źródło: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Źródło: Fundação Getulio Vargas

Pomimo wysokiej inflacji, BCB wstrzymał cykl za-

Inflacja

cieśniania polityki pieniężnej wobec słabnącego
popytu krajowego i korekty w dół prognoz wzrostu

Pomimo spadku aktywności gospodarczej, w II kw.

na następne lata. Stopa SELIC została podniesiona

br. inflacja mierzona wskaźnikiem IPCA (Índice
Nacional de Precios al Consumidor Amplio) od czerw-
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29

Dokładnie od III kw. 2001 r. do II kw. 2002 r.

Brazylia

o 25 pkt. baz. do poziomu 11% w kwietniu br. i pomi-

nych prognoz, inflacja utrzyma się na przeciętnym

mo, że znaczna część analityków oczekiwała dalszego

poziomie 6,3% w 2014r. oraz 2015r.

zacieśniania polityki pieniężnej, pozostała ona na tym
poziomie do dziś. Jednocześnie, w celu pobudzenia

Natomiast w dalszej perspektywie, istotnym zagro-

gospodarki, BCB obniżył stopę rezerw obowiązkowych.

żeniem dla wzrostu jest malejąca liczba ludności

Prognozy

będzie podtrzymywał presję płacową, co grozi dalszym

aktywnej zawodowo. Jej ewentualny dalszy spadek
pogarszaniem
Od początku br. ośrodki prognostyczne stopniowo
obniżają prognozy wzrostu dla Brazylii; proces ten
przyśpieszył po opublikowaniu, gorszych od oczekiwań, danych dot. wzrostu PKB w II kw. br. Oprócz
czynników, które dotychczas ograniczały wzrost gospodarczy pojawiły się dodatkowo: niepewność związana z wyborami w październiku br, hamująca przede
wszystkim wydatki inwestycyjne, oraz proces delewarowania gospodarstw domowych, który zaczyna coraz
bardziej

ograniczać

ich

wydatki

konsumpcyjne.

Od II kw. br zaczęły być również widoczne skutki kryzysu w Argentynie, które ograniczyły dynamikę eksportu.
Aktualne prognozy zakładają wzrost PKB na poziomie 0,3% w 2014r. Czynnikami hamującymi wzrost
w tym okresie będą przede wszystkim wysoka inflacja,
restrykcyjna polityka pieniężna, delewarowanie gospodarstw domowych i pogorszenie nastrojów gospodarstw domowych. Oczekuje się, że ww. czynniki będą
przyczyną silnego spadku inwestycji oraz stagnacji
konsumpcji gospodarstw domowych. Prognozy PKB
na 2015r. zakładają wzrost PKB na poziomie 1,4%,
możliwy głównie dzięki ograniczeniu spadku wydatków inwestycyjnych; wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych będą w coraz większym stopniu
ograniczane przez proces delewarowania.
Pomimo relatywnie restrykcyjnej polityki pieniężnej i spowolnienia gospodarczego, nie oczekuje się
znaczącego spadku inflacji w br. i 2015r. Czynnikami,
które będą utrzymywały inflację na wysokim poziomie
w br. będą przede wszystkim skutki podwyżek cen
regulowanych, opóźnione efekty deprecjacji reala oraz,
w coraz większym stopniu, presja płacowa wynikająca
z historycznie niskiej stopy bezrobocia. Według aktual-

64

przedsiębiorstw.

się

konkurencyjności

brazylijskich

Brazylia

Tabela 10 Prognozy makroekonomiczne dla Brazylii

2013

2014

2015

MFW (lip-14)
OECD (wrz-14)
Bloomberg (wrz-14)

2,5
2,5
2,5

1,3
0,3
0,3

2,0
1,4
1,4
Inflacja IPCA, %, r/r

Bloomberg (wrz-14)

6,2

6,3

6,3

2014Q3

2014Q4

2015Q1

2015Q2

0,0

0,0

0,4

1,3

6,5

6,3

6,1

6,0

realny PKB, % r/r
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Rosja
Dalsze spowolnienie wzrostu PKB w pierwszych

Rosję embarga na import żywności z UE i Stanów

trzech kwartałach br.

Zjednoczonych. Embargo to zostało wprowadzone
w sierpniu br. jako odpowiedź na sankcje gospodarcze

Ujemna dynamika r/r inwestycji i produkcji

ze strony UE i Stanów Zjednoczonych. Zachodnie

w przetwórstwie przemysłowym.

sankcje objęły trzy sektory: finansowy (wprowadzono
zakaz nabywania lub sprzedawania instrumentów

Osłabienie sprzedaży detalicznej przy malejącej

finansowych z terminem zapadalności powyżej 90 dni,

dynamice r/r realnych wynagrodzeń oraz kredytu

wyemitowanych przez główne rosyjskie banki i wybra-

dla gospodarstw domowych.

ne przedsiębiorstwa państwowe), zbrojeniowy (embargo na import i eksport broni z/do Rosji i zakaz ekspor-

Inflacja na podwyższonym poziomie w związku z

tu produktów podwójnego zastosowania) oraz wyso-

silną deprecjacją rubla oraz rosyjskim embargiem

kich technologii (zakaz eksportu do Rosji sprzętu

na import żywności z UE i Stanów Zjednoczonych.

i technologii służących do eksploracji i wydobycia ropy
naftowej ze złóż położonych głęboko pod wodą, w

Istotne obniżenie prognoz dla wzrostu PKB w 2014

Arktyce oraz złóż łupkowych). We wrześniu br. UE

i 2015 r.

i Stany Zjednoczone poszerzyły sankcje sektorowe,
w ramach których m. in. ograniczono dostęp do unijnego i amerykańskiego rynku kapitałowego kolejnym

Bieżące i oczekiwane tendencje w gospodarce

rosyjskim przedsiębiorstwom finansowym, naftowym
i wojskowym. Oczekuje się, że główne efekty zachod-

Po wyraźnym obniżeniu w 2013 r., w I połowie br.

nich sankcji, które zostały wprowadzone w związku z

wzrost gospodarczy ponownie spowolnił. Dostępne

agresją Rosji na Ukrainę (w tym inwazją rosyjskich

dane za lipiec-sierpień wskazują, że dynamika PKB

wojsk we wschodniej części tego kraju), zmaterializują

obniżyła się również w III kw. br. Tempo wzrostu

się w średnim okresie, choć pierwsze negatywne skutki

inwestycji w ujęciu r/r było ujemne we wszystkich

gospodarka Rosji już odczuła. Są to: poważny wzrost

miesiącach w okresie styczeń-sierpień br. z wyjątkiem

niepewności i ryzyka geopolitycznego, silny odpływ

czerwca. Dane dotyczące produkcji przemysłowej

kapitału, gwałtowna deprecjacja rubla, wzrost inflacji

w miesiącach letnich były słabe, choć odnotowano

oraz spadek zaufania konsumentów. W odpowiedzi na

poprawę wskaźnika PMI w przetwórstwie (prawdopo-

wzrost cen oraz osłabienie krajowej waluty, bank cen-

dobnie na fali optymizmu rosyjskich producentów

tralny Rosji zmuszony był również w ostatnich miesią-

wywołanego zapowiedzianą przez rząd polityką gospo-

cach znacznie podnieść stopy procentowe, co z opóź-

darczą nakierowaną na wspieranie lokalnych firm

nieniem dodatkowo przełoży się na osłabienie popytu

i substytucję importu). W ostatnich miesiącach wyraź-

wewnętrznego. Perspektywy dla popytu zewnętrznego

nie osłabiła się dynamika r/r sprzedaży detalicznej.

na rosyjski eksport również nie są zbyt optymistyczne,

Wpływ na to miał prawdopodobnie coraz wolniejszy

głównie ze względu na obserwowane ostatnio osłabie-

wzrost realnych wynagrodzeń, spowalniająca dynamika

nie koniunktury w strefie euro, która jest głównym

kredytu dla gospodarstw domowych oraz wysoka infla-

partnerem gospodarczym Rosji. Warto ponadto odno-

cja. Wzrost inflacji w ostatnim okresie wynikał z silnej

tować, że w ostatnich miesiącach istotnie obniżyły się

deprecjacji rubla rosyjskiego (pod koniec września br.

ceny ropy naftowej eksportowanej przez Rosję.

kurs rubla względem dolara amerykańskiego był najsłabszy w okresie po upadku Związku Radzieckiego)

Dostępne informacje wskazują, że w IV kw. br.,

oraz wzrostu cen w związku z wprowadzeniem przez

wzrost gospodarczy może jeszcze spowolnić, nato-
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miast w 2015 r. trudno oczekiwać wyraźnego oży-

Koniunktura bieżąca

wienia. Ze względu na napiętą sytuację geopolityczną,
nałożone na Rosję sankcje gospodarcze

oraz możli-

W sektorze przemysłu, po zeszłorocznym silnym

wość nałożenia kolejnych, prognozy wzrostu gospodar-

spowolnieniu, wciąż nie widać wyraźnego ożywie-

czego dla tego kraju obarczone są większą niż zwykle

nia: choć dynamika produkcji przemysłowej w uję-

niepewnością. Wydaje się, jednak, że nawet w przy-

ciu r/r lekko przyspieszyła w kwietniu-maju br.,

padku braku dalszej eskalacji konfliktu rosyjsko-

w czerwcu-sierpniu ponownie obniżyła się. W sierp-

ukraińskiego, stopniowe słabnięcie spożycia prywatne-

niu br. wyniosła ona 0,0% r/r (por. Wykres 78), a jej

go przy jednoczesnym braku wyraźniejszego ożywienia

trzymiesięczna średnia ruchoma spadła do 0,6% r/r, tj.

inwestycji i popytu zewnętrznego na surowce ekspor-

do poziomu najniższego od września ub. r. Sierpniowy

towane przez Rosję będą skutkowały niskim tempem

wyraźny spadek dynamiki wynikał przede wszystkim ze

wzrostu PKB.

spadku dynamiki produkcji w sektorze przetwórczym
(do -0,6% r/r, z 2,4% r/r w lipcu br. i 2,9% r/r przeciętnie

Wzrost gospodarczy

w II kw. br.), zwłaszcza w segmencie pojazdów transportowych.

Jednocześnie

dynamika

r/r

produkcji

Zgodnie ze wstępnymi danymi, w II kw. br. dynamika

w sektorze wydobywczym oraz w przedsiębiorstwach

PKB w Rosji obniżyła się do 0,8% r/r (z 0,9% w I kw. br.

użyteczności publicznej przyspieszyła w sierpniu br.

i 1,3% w całym 2013 r.; Wykres 77). Dostępne dane o

W ujęciu m/m produkcja przemysłowa ogółem obniżyła

PKB w ujęciu produkcyjnym wskazują, że w okresie

się w sierpniu o 0,2%, a po odsezonowaniu – o 0,6%.

tym nastąpiło osłabienie koniunktury w obszarze dóbr i
usług nie podlegających wymianie handlowej, natomiast lepsza koniunktura miała miejsce w sektorze

Wykres 78. Dynamika inwestycji w środki trwałe i
produkcji przemysłowej w Rosji

przetwórczym. Po stronie popytowej, do niskiego tempa wzrostu PKB przyczynił się, podobnie jak w I kw.
br., spadek inwestycji w ujęciu r/r (Wykres 78).
Wykres 77. Dekompozycja PKB w Rosji

Źródło: Reuters Ecowin

Pomimo słabych danych o produkcji nastroje
przedsiębiorstw sektora przetwórczego poprawiły
Źródło: Rosyjski Urząd Statystyczny

się w ostatnim okresie. W czerwcu br. wskaźnik PMI
(HSBC Markit) pokonał próg 50 punktów i wyniósł 50,1
punktu by następnie ustabilizować się na poziomie 51,0
punktu w lipcu-sierpniu. Nowe zamówienia krajowe
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rosły w sierpniu najszybciej od początku br., choć

detalicznej wyraźnie się osłabiła w czerwcu-sierpniu br.

w umiarkowanym tempie. Jednocześnie jednak nowe

(por. Wykres 79), osiągając w tych trzech miesiącach

zamówienia eksportowe w dalszym ciągu obniżały się.

przeciętną wartość na poziomie 1,1%. Na osłabienie

Największą poprawę koniunktury zgłaszały przedsię-

konsumpcji gospodarstw domowych w ostatnim okre-

biorstwa z sektora dóbr konsumpcyjnych. Firmy

sie wpływ miał prawdopodobnie wolniejszy wzrost

z sektora przetwórczego odnotowały również wzrost

realnych wynagrodzeń (por. Wykres 79). W sierpniu br.

cen zarówno nakładów, jak i wyrobów gotowych, co

dynamika płac nominalnych wyniosła 9,1% r/r, a real-

należy wiązać z deprecjacją rubla i brakiem pewnych

nych 1,4% r/r (podobnie jak w lipcu br., kiedy osiągnęła

komponentów wykorzystywanych w produkcji. Wydaje

poziom najniższy od lutego 2011 r.). W kierunku osła-

się, że zgłaszaną przez rosyjskie firmy przetwórcze

bienia spożycia prywatnego w dalszym ciągu oddziałuje

poprawę koniunktury w okresie czerwiec-sierpień br.,

także stopniowo obniżająca się dynamika kredytu dla

pomimo słabych „twardych” danych o produkcji, moż-

gospodarstw domowych.

na tłumaczyć optymizmem rosyjskich producentów
wywołanym zapowiedzianą przez rząd polityką gospo-

Rynek pracy

darczą nakierowaną na wspieranie lokalnych firm
i substytucję importu.

Na rosyjskim rynku pracy stopa bezrobocia obniżyła
się do rekordowo niskiego poziomu. W sierpniu br.

Poprawę nastrojów odnotowano także w rosyjskim

wyniosła

sektorze usług. Po pięciu miesiącach utrzymywania się

dynamika zatrudnienia ponownie była dodatnia po ok.

poniżej progu 50 punktów, w sierpniu br. indeks PMI

rocznym okresie spadków zatrudnienia (Wykres 80).

Services (HSBC Markit) wzrósł do 50,3 punktu, sugeru-

Należy jednak zauważyć, że bardzo niski poziom bez-

jąc nieznaczne ożywienie w sektorze.

robocia w sytuacji stagnacji gospodarczej może świad-

ona 4,8%. W ostatnich miesiącach roczna

czyć o niedoborach siły roboczej i, ogólnie, problemach
Wykres 79. Dynamika sprzedaży detalicznej i miesięcznych realnych wynagrodzeń w Rosji

demograficznych kraju, które będą oddziaływały negatywnie na tempo wzrostu gospodarczego w długim
okresie.
Wykres 80. Stopa bezrobocia i dynamika zatrudnienia
w Rosji

Źródło: Reuters Ecowin

W ostatnim okresie nastąpiło wyraźne osłabienie
sprzedaży detalicznej. Po dłuższym okresie utrzymywania się na poziomie 3-4% r/r, dynamika sprzedaży
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Źródło: Reuters Ecowin
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Inflacja

Prognozy

W ostatnim okresie inflacja kształtowała się na

Prognozy wzrostu gospodarczego w Rosji w 2014

podwyższonym poziomie w związku z silnym osła-

i 2015 r. uległy w ostatnim okresie istotnemu obni-

bieniem rubla rosyjskiego. Inflacja wzrosła z 6,1% r/r

żeniu. Jednocześnie są one obarczone większą niż

w styczniu br. do 7,8% r/r w czerwcu, po czym lekko

zwykle niepewnością. We wrześniu br. analitycy ryn-

obniżyła się, osiągając 7,5% r/r w lipcu oraz 7,6% r/r

kowi oczekiwali (prognozy z ankiety Bloomberga),

w sierpniu. Wyższe odczyty inflacji w ostatnich miesią-

że wzrost PKB w Rosji w bieżącym roku wyniesie 0,3%,

cach wynikały zarówno ze wzrostu inflacji bazowej,

podczas gdy jeszcze w maju br. oczekiwano wzrostu na

jak i wyższych cen żywności (por. Wykres 81). W przy-

poziomie 0,8%. Ponadto w 2015 r. oczekiwane jest

padku obu kategorii, istotny wpływ miało silne osła-

jedynie dość słabe ożywienie. Pomimo niskiego tem-

bienie rubla rosyjskiego, a w przypadku żywności rów-

pa wzrostu gospodarczego, inflacja prawdopodob-

nież wprowadzony w sierpniu br. zakaz importu żyw-

nie będzie się utrzymywać na podwyższonym po-

ności z krajów UE oraz ze Stanów Zjednoczonych.

ziomie w bieżącym i przyszłym roku, w konsekwencji silnej deprecjacji rosyjskiej waluty. We wrześniu

Wykres 81. Inflacja CPI w Rosji

br. analitycy rynkowi oczekiwali inflacji w 2014 r.
na poziomie 7,2%, wobec majowych oczekiwań w wysokości 6,4%.

Źródło: Reuters EcoWin
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Tabela 11 Prognozy makroekonomiczne dla Rosji

2013

2014

2015

MFW (lip-14)

1,3*

0,2

OECD (wrz-14)

1,3*

-

-

Bloomberg (wrz-14)

1,3*

0,3

BOFIT (wrz- 14)

1,3

0,0

2014Q2

2014Q3

2014Q4

2015Q1

2015Q2

-

-0,1

-

-

0,8*

-

-

-

-

1,3

0,8*

-0,2

-0,4

0,6

0,7

0,5

-

-

-

-

-

realny PKB, % r/r
1,0
0,8*

CPI, % r/r
MFW (lip-14)

5,6*

-

-

7,6*

-

-

-

-

OECD (wrz-14)

5,6*

-

-

7,6*

-

-

-

-

Bloomberg (wrz-14)

5,6*

7,2

5,9

7,6*

7,5

7,3

7,0

6,3

* dane rzeczywiste
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Indie

Indie
Przyspieszenie dynamiki PKB w II kw. br. po raz

podobniej będzie nadal spadać. Sprzyjać temu będą słaby

pierwszy od dwóch lat

popyt wewnętrzny oraz determinacja banku centralnego,
aby trwale obniżyć tempo wzrostu cen konsumpcyjnych31.

Wzrost produkcji przetwórstwa przemysłowego
jako efekt rosnącego eksportu i przyspieszenia in-

Wzrost gospodarczy

westycji
Według

dostępnych

danych

wzrost

gospodarczy

Spowolnienie dynamiki spożycia indywidualnego

w Indiach wyraźnie przyspieszył w okresie kwiecień-

w II kw. br., choć coraz lepsze nastroje konsumen-

czerwiec br., tj. na początku nowego roku budżetowe-

tów wskazują na możliwe jej przyspieszenie w ko-

go. Realny PKB (mierzony w cenach czynników wytwór-

lejnych kwartałach

czych)32 zwiększył się w tym czasie o 5,7% r/r wobec przeciętnego tempa wzrostu 4,6% r/r w ostatnich ośmiu kwar-

Dalszy spadek inflacji CPI i WPI głównie za sprawą

tałach. Pomimo zaobserwowanego przyspieszenia tempo

niższej dynamiki cen żywności, w tym malejących

wzrostu PKB Indii w dalszym ciągu pozostaje znacznie

cen warzyw

poniżej średniej wieloletniej (przeciętne tempo wzrostu w
latach 2005-2013 wyniosło bowiem 7,6% r/r).

Do końca br. spodziewane wyhamowanie dynamiki PKB i przyspieszenie w 2015 r.

Do przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego przyczyniło się w największym stopniu przetwórstwo
przemysłowe, które po dwóch kwartałach spadków

Bieżące i oczekiwane tendencje w gospodarce

zwiększyło swą produkcją. Jego wkład w tworzenie
wartości dodanej w gospodarce Indii wyniósł w oma-

Gospodarka Indii nieoczekiwanie przyspieszyła w II

wianym okresie 0,5 pkt. proc. wobec -0,2 pkt. proc. w II

kw. br.30, głównie za sprawą przetwórstwa przemysło-

poł. 2013 r. (Wykres 82). Poprawa koniunktury w prze-

wego i budownictwa. Sektor usług w dalszym ciągu

twórstwie była związana m.in. z nadal szybko rosnącym

pozytywnie oddziaływał na koniunkturę, choć jego wkład

eksportem, nawet pomimo wciąż słabego popytu ze-

w tworzenie wartości dodanej nie zmienił się w stosunku

wnętrznego. Czynnikiem wspierającym sprzedaż towarów

do poprzednich kwartałów. Nastroje przedsiębiorców w

za granicę była dalsza deprecjacja kursu rupii wobec dola-

branży przetwórczej nadal poprawiały się, co miało zwią-

ra amerykańskiego w ub.r. (spadek o 11%).

zek m.in. z rosnącym portfelem zamówień zagranicznych.
Inflacja w Indiach w dalszym ciągu obniżała się, choć

Kolejnym źródłem ożywienia gospodarczego w In-

inflacja bazowa wciąż utrzymuje się na podwyższonym

diach było budownictwo, którego produkcja wyraźnie

poziomie. W kolejnych kwartałach ceny towarów kon-

przyspieszyła w omawianym okresie, po dwóch kolej-

sumpcyjnych mogą wzrosnąć na skutek spodziewanych

nych kwartałach obniżonego wzrostu. Wkład tej kate-

niższych od ubiegłorocznych zbiorów w rolnictwie. Zda-

gorii w tworzenie wartości dodanej zwiększył się w okresie

niem ekonomistów polityka nowego rządu Indii będzie
sprzyjać ożywieniu inwestycji poprzez rozwój m.in. infrastruktury drogowej i energetycznej. Wzrost aktywności
inwestycyjnej w połączeniu z nadal rosnącym eksportem
będą motorami wzrostu gospodarczego Indii w kolejnych
latach. Inflacja w horyzoncie najbliższych lat najprawdo30
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W Indiach jest to pierwszy kwartał nowego roku budżetowego.

W styczniu br. Bank Rezerwy Indii przyjął strategię bezpośredniego celu inflacyjnego, która zakłada obniżenie stopy inflacji CPI do 8% r/r do stycznia 2015 r., a następnie do 6% r/r do
stycznia 2016 r.
32
W oficjalnych statystykach podawane są dwie wielkość PKB (w
cenach rynkowych i cenach czynników wytwórczych), jednak
władze krajowe rekomendują posługiwanie się tą drugą miarą,
gdyż jest bardziej wiarygodnym miernikiem poziomu aktywności gospodarczej.
31

Indie

kwiecień-czerwiec br. do 0,4 pkt. proc. z 0,1 pkt. proc. w

na dość długi okres trwania projektów infrastrukturalno-

tym samym kwartale ub.r. Sektor usług w dalszym ciągu

energetycznych, pierwsze efekty zapowiadanych reform

pozytywnie oddziaływał na koniunkturę w kraju, przy

będą widoczne najwcześniej w 2015 r.

czym jego wkład praktycznie nie zmienił się w stosunku
do poprzednich kwartałów. Udział rolnictwa w tworzenie

W okresie kwiecień-czerwiec br. tempo wzrostu spoży-

wartości dodanej w gospodarce Indii obniżył się w oma-

cia indywidualnego w Indiach wprawdzie spowolniło

wianym okresie wobec poprzednich kwartałów. Można

do 5,6% r/r z 8,2% r/r kwartał wcześniej, jednak było

jednak przypuszczać, że obserwowane w tegorocznej

wyższe od średniej dla lat 2012-2013. Wsparciem dla

porze monsunowej nieregularne i mniejsze opady deszczu

konsumpcji prywatnej były w ostatnim czasie względnie

będą oddziaływać w kierunku niższych zbiorów w rolnic-

niskie ceny żywności, będące rezultatem dobrych zbiorów

twie w kolejnych kwartałach roku.

w rolnictwie w ub.r., co częściowo pomogło skompensować powolny wzrost wynagrodzeń. Czynnikiem przema-

Wykres 82. Dynamika realnego PKB: dekompozycja
strony podażowej (w pkt. proc.)

wiającym za możliwym przyspieszeniem dynamiki spożycia indywidualnego w kolejnych kwartałach są coraz
lepsze nastroje wśród konsumentów. Oczekują oni bowiem, że wraz z ożywieniem koniunktury w kraju nastąpi
poprawa ich sytuacji finansowej z uwagi na spodziewany
wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń.
Wykres 83. Dynamika realnego PKB: dekompozycja
strony popytowej(w pkt. proc.)

Źródło: India’s Central Statistics Office

Patrząc od strony popytowej (Wykres 83) do przyspieszenia dynamiki PKB Indii w okresie kwiecieńczerwiec br. przyczynił się wzrost inwestycji (7.0% r/r).
Był on częściowo związany z niską bazą odniesienia w tym
samym kwartale 2013 r., kiedy to nakłady brutto na środki

Źródło: India’s Central Statistics Office

trwałe spadły o 2,8% r/r. Pomimo zwiększenia się inwestycji w omawianym okresie nadal palącym problemem

Pozytywny wpływ na dynamikę PKB Indii miały rów-

strukturalnym gospodarki Indii pozostaje m.in. przestarza-

nież wydatki sektora rządowego i samorządowego,

ła infrastruktura drogowo-kolejowa, niedostatecznie roz-

które zwiększyły się w okresie kwiecień-czerwiec br.

winięta sieć energetyczna, rozrośnięta biurokracja oraz

o 8,8% r/r, po spadku o 0,4% r/r w poprzednim kwarta-

panująca w kraju korupcja. Priorytetem dla nowo wybra-

le. Wzrost ten był związany przede wszystkim z organiza-

nego rządu jest likwidacja wspomnianych wyżej wąskich

cją majowych wyborów parlamentarnych, w których

gardeł gospodarki kraju, co powinno wspierać ożywienie

zwyciężyła konserwatywna partia BJP kierowana przez

aktywności inwestycyjnej. Wydaje się jednak, że z uwagi

Narendrę Modiego.
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Wymiana handlowa z zagranicą czwarty kolejny kwar-

obniżył się do poziomu 50,6 pkt w sierpniu br., co może

tał pozytywnie oddziaływała na dynamikę PKB Indii.

sugerować dalsze spadki w nadchodzących miesiącach.

W okresie kwiecień-czerwiec br. indyjski eksport towarów

Może to wynikać z względnie słabego popytu konsump-

i usług zwiększył się o 11,5% r/r (wobec 10,5% r/r kwartał

cyjnego.

wcześniej), głównie na skutek dalszej deprecjacji kursu
rupii. Import natomiast zmniejszył się w tym czasie o 0,4%
r/r, po spadku o 3,7% r/r w poprzednim kwartale, co było

Wykres 84. Dynamika produkcji przemysłowej w Indiach
i jej głównych składowych

wynikiem m.in. dalszego ograniczania importu złota i
złotej biżuterii W konsekwencji deficyt handlowy Indii
obniżył się (w relacji do PKB) do 6,9% w okresie kwiecieńczerwiec br. z 7,8% w poprzednim kwartale33.

Produkcja przemysłowa i nastroje przedsiębiorców
W lipcu br. tempo wzrostu produkcji przemysłowej w
Indiach zwolniło do 0,5% r/r, po wzroście o 4,2% r/r w
poprzednich trzech kwartałach. Głównym powodem
spowolnienia był spadek produkcji dóbr inwestycyjnych,
jaki nastąpił po okresie silnego wzrostu w I kw. 2014 r.
Ponadto w dalszym ciągu obniżała się produkcja trwałych
dóbr konsumpcyjnych. Biorąc pod uwagę powyższe tendencje można domniemywać, że źródłem obserwowanego
spowolnienia produkcji przemysłowej jest słaby popyt
wewnętrzny. Natomiast w branżach nastawionych na
eksport utrzymuje się dobra koniunktura. Potwierdza to
dalszy wzrost produkcji dóbr podstawowych34, pośrednich

Źródło: India’s Central Statistics Office
Wykres 85. Wskaźniki PMI dla sektora przetwórstwa
przemysłowego i usług w Indiach

i konsumpcyjnych nietrwałych (Wykres 84).
Spowolnienie produkcji przemysłowej zaczyna negatywnie odbijać się na nastrojach w sektorze przetwórczym. Po nieprzerwanym wzroście trwającym od kwietnia
br. i osiągnięciu maksimum w czerwcu (53,8 pkt), wskaźnik PMI dla tego sektora obniżył się w sierpniu do poziomu 52,4 pkt (Wykres 85). Z drugiej strony odczyt powyżej
50 pkt wskazuje na to, że sektor przetwórczy charakteryzuje wciąż dobra koniunktura, co by świadczyło raczej o
przejściowym charakterze pogorszenia nastrojów wśród
przedsiębiorców. Zdecydowanie gorsze nastroje panują w
sektorze usług, gdzie od dwóch miesięcy obserwowane są
spadki wskaźnika PMI. Po osiągnięciu maksimum w
czerwcu br. (54,4 pkt), indeks zaufania dla tego sektora
Źródło: Markit Economics
Relacja ta została obliczona w ujęciu płynnego roku, a więc
obejmuje kolejne cztery kwartały.
34
Do tej kategorii zalicza się m.in. paliwa, metale (np. żelazo,
stal) oraz produkty chemiczne (np. soda, kwasy).
33
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wyniosła ona 3,5% r/r wobec 3,6% r/r miesiąc wcześniej i

Inflacja

4,0% r/r w okresie kwiecień-czerwiec br. Nadal jednak
Po przejściowym wzroście w maju br. do 6,2% stopa

znajdowała się powyżej poziomu z poprzedniego roku

inflacji WPI zaczęła obniżać się w kolejnych miesią-

budżetowego (2,9% r/r). Względna inercja inflacji bazowej

cach i ostatecznie w sierpniu wyniosła 3,7% r/r. Zaob-

wynikała z jednej strony ze wzrostu cen towarów impor-

serwowany spadek dynamiki cen producenta wynikał

towanych, wykorzystywanych w krajowej produkcji, na

przede wszystkim z wolniejszego wzrostu cen żywności,

skutek dalszej deprecjacji kursu rupii. Z drugiej strony

na co złożyły się m.in. spadające ceny warzyw. W kolej-

czynnikiem ograniczającym spadek dynamiki inflacji

nych miesiącach br. możliwy jest stopniowy wzrost inflacji

bazowej były również podwyżki cen regulowanych z

z uwagi na mniejsze od przeciętnych opady deszczu oraz

grupy produktów przemysłu chemicznego i papiernicze-

nieregularny ich rozkład w następstwie zmian pogodo-

go.

35

wych wywołanych tzw. efektem El Niño .
36

Prognozy
Wykres 86. Zmiana wskaźnika cen hurtowych (WPI) w
Indiach

Dostępne prognozy krótkookresowe wskazują, że do
końca 2014 r. gospodarka Indii będzie rozwijać się
wolniej niż miało to miejsce w okresie kwiecieńczerwiec br. Natomiast w 2015 r. dynamika PKB powinna
przyspieszyć, choć oczywiście nie powróci jeszcze do
średniej wieloletniej. Do wzrostu aktywności gospodarczej
przyczyni się w znacznym stopniu rosnący eksport. Zakłada się również, że polityka gospodarcza nowego rządu,
zorientowana na usunięcie wąskich gardeł indyjskiej
gospodarki

(modernizacja

infrastruktury

drogowo-

kolejowej, rozbudowa sieci energetycznej, itd.), przyczyni
się do wzrostu aktywności inwestycyjnej oraz poprawy
klimatu biznesowego w kraju. Ponadto oczekuje się dalszej poprawy nastrojów przedsiębiorców.

Źródło: India’s Central Statistics Office

W kolejnych kwartałach inflacja w Indiach najprawdopodobniej nieznacznie wzrośnie z uwagi na efekt

Pomimo słabego popytu wewnętrznego, inflacja bazowa37

bazy oraz spodziewane gorsze zbiory w rolnictwie.

w Indiach tylko nieznacznie obniżyła się. W sierpniu br.

Natomiast w następnych latach dynamika cen konsump-

Wskaźnik WPI (wholesale price index) jest wiodącym indeksem zmiany cen w Indiach. Służy on do pomiaru zmiany cen
dóbr producenta na początkowym etapie produkcji. W skład
koszyka dóbr objętych badaniem wchodzą trzy grupy produktów: i) podstawowe (primary articles), ii) paliwa, energia, etc.
(fuel, power, light & lubricants), iii) przetworzone (manufactured
products).
36
Efekt ten polega na okresowym ociepleniu powierzchniowych
wód wschodniego Oceanu Spokojnego, co prowadzi do wystąpienia anomalii pogodowych w postaci susz i burz pyłowych.
37
W Indiach pod pojęciem inflacji bazowej rozumie się inflację
WPI, po wyłączeniu cen dóbr z dwóch pierwszych grup (tzn.
produkty podstawowe i paliwa) oraz cen żywności przetworzonej z grupy trzeciej. Innymi słowy, inflacja bazowa informuje o
zmianie cen produktów przetworzonych innych niż żywność
(non-food manufactured products inflation).
35
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cyjnych powinna stopniowo obniżać się pomimo oczekiwanego przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego.
Przewiduje się bowiem, że wzrost konsumpcji prywatnej
w Indiach nie będzie czynnikiem proinflacyjnym. Ponadto
zakłada się, że ożywienie popytu inwestycyjnego za sprawą działań nowego rządu będzie widoczne raczej w dłuższej horyzoncie czasowym z uwagi na długotrwały charakter planowanych projektów infrastrukturalnych. Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za możliwym spadkiem inflacji w kolejnych dwóch latach jest restrykcyjna
polityka władz banku centralnego Indii oraz niedawno
wprowadzona strategia bezpośredniego celu inflacyjnego.

Indie

Tabela 12. Prognozy makroekonomiczne dla Indii

2013

MFW (wrz-14)
OECD (lip-14)
Bloomberg (wrz-14)
SPF* (wrz-14)
Bloomberg (wrz-14)
SFP* (wrz-14)

2014

2015

2014Q3

Realny PKB w cenach czynników wytwórczych (%, r/r)
4,7
5,4
6,4
4,7
5,7
5,9
4,7
5,5
6,2
5,1
4,7
5,5
6,5
5,3
Inflacja WPI (%, r/r)
6,0
5,3
5,4
4,5
6,0
5,1
5,0
4,8

2014Q4

2015Q1

2015Q2

5,3
5,4

5,7
5,8

5,9
6,2

4,1
4,7

5,0
5,7

5,3
5,6

* Ankieta przeprowadzona przez Bank Centralny Indii (Survey of Professional Forecasters).
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Europa Środkowo-Wschodnia
Niewielki spadek tempa wzrostu PKB w regionie

Popyt krajowy nadal rósł w szybkim tempie (poza

EŚW w II kw. 2014 r. w wyniku osłabienia eks-

Rumunią), czemu towarzyszyła poprawa sytuacji na

portu. Zróżnicowane tendencje w poszczegól-

rynkach pracy. Wydaje się jednak, że dalszy jego wzrost

nych krajach.

może nie być tak dynamiczny jak miało to miejsce w II
połowie 2013 i I połowie 2014 r., na co wskazują

Wolniejszy niż w poprzednich miesiącach, jed-

wskaźniki koniunktury bieżącej. Tempo poprawy na-

nak wciąż dynamiczny wzrost produkcji przemy-

strojów konsumentów i producentów spowolniło już

słowej przy stopniowo pogarszających się na-

w II kw. 2014 r., a w sierpniu miał miejsce ich spadek

strojach w przemyśle.

(co wiąże się z zaostrzeniem konfliktu politycznogospodarczego pomiędzy UE i Rosją).

Nadal powolna poprawa sytuacji na rynkach
pracy.

Spadek nastrojów konsumentów powoli zaczął przekładać się na ich decyzje zakupowe (wyhamowanie

Spadek optymizmu konsumentów przekładający

wzrostu sprzedaży detalicznej). Wydaje się jednak,

się na spowolnienie wzrostu sprzedaży detalicz-

że spodziewana poprawa sytuacji na rynkach pracy

nej.

powinna w kolejnych miesiącach wspierać optymizm
wśród gospodarstw domowych i tym samym podtrzy-

Inflacja wciąż na bardzo niskim poziomie.

mywać wzrost konsumpcji. Spadek zaufania w przemyśle, w połączeniu ze słabnącą dynamiką produkcji

Oczekiwana stabilizacja tempa wzrostu PKB w II

przemysłowej oraz eksportu, może sugerować, że ak-

połowie br., nieznaczne przyspieszenie w 2015 r.

tywność w tej branży gospodarki może powoli wyha-

Spowolnienie ożywienia w strefie euro i konflikt

mowywać w II połowie 2014 r.

rosyjsko-ukraiński wciąż największymi ryzykami
dla wzrostu.

Konsensualne prognozy wzrostu dla regionu EŚW nie
zmieniły się znacząco w ostatnich kilku miesiącach.
Wskazują one na utrzymanie się obserwowanego

Bieżące i oczekiwane tendecje w gospodarce

w I połowie 2014 r. tempa wzrostu PKB w II połowie br.

II kw. 2014 r. przyniósł nieznaczne osłabienie tempa

większymi zagrożeniami dla wzrostu gospodarczego

wzrostu w gospodarkach EŚW. Sytuacja w poszczegól-

w regionie wydaje się być osłabienie popytu zewnętrz-

nych gospodarkach regionu była jednak zróżnicowana.

nego, zarówno ze strony strefy euro, jak i krajów Euro-

M.in. na Słowacji i Węgrzech tempo wzrostu PKB

py Wschodniej, przede wszystkim możliwość wprowa-

wciąż przyspieszało, w Polsce, Czechach i Rumunii

dzenia nowych sankcji przez Rosję.

i nieznaczne przyspieszenie w kolejnych latach. Naj-

miał miejsce jego spadek.
Inflacja w krajach EŚW w II kw. i na początku III kw.
Spadek dynamiki PKB to wynik przede wszystkim

2014 r. wciąż znajdowała się na bardzo niskim pozio-

osłabiającego się eksportu w krajach EŚW. Dotyczyło to

mie. Niska inflacja wynikała przede wszystkim z czyn-

zarówno eksportu wewnątrz UE (do strefy euro oraz

ników o charakterze podażowym, głównie ze spadku

handlu pomiędzy krajami EŚW), a także eksportu poza

cen żywności nieprzetworzonej, a także utrzymującej

UE (zwłaszcza do Rosji i na Ukrainę).

się ujemnej dynamiki cen energii. Inflacja bazowa
również pozostawała na niskim poziomie.
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Wzrost gospodarczy

towano zarówno w przypadku sprzedaży na rynki UE,
jak i na rynki poza UE szczególnie do Rosji i na Ukrai-

Dynamika PKB w regionie Europy Środkowo-

nę. Jednocześnie dynamika importu utrzymywała się

Wschodniej (EŚW)

na poziomie z I kw. br.

38

w II kw. 2014 r. nieznacznie

spowolniła. Wyniosła ona 2,7% r/r, wobec 2,9% w I kw.
2014 r. Spadek rocznego tempa wzrostu PKB miał
miejsce po raz pierwszy od IV kw. 2012 r. Przebieg

Wykres 87. Tempo wzrostu PKB w krajach EŚW,
w %, r/r

ścieżki PKB w poszczególnych krajach regionu był
zróżnicowany. Kontynuację obserwowanej w poprzednich kwartałach tendencji wzrostowej obserwowano na Słowacji i Węgrzech. Po okresie spowolnienia,
PKB przyspieszyło w krajach bałtyckich, a w Słowenii
obserwowano wychodzenie z recesji. Z kolei w Polsce,
Czechach, Bułgarii, a zwłaszcza w Rumunii dynamika
PKB osłabła. W Chorwacji, która w 2014 r. pozostawała
jedynym krajem regionu z ujemną roczną dynamiką
PKB, w II kw. 2014 r. recesja pogłębiła się.
Najszybszy wzrost PKB w ujęciu rocznym39 w II kw.
2014 r. miał miejsce na Węgrzech (3,7%), co wynikało
z dwucyfrowego tempa wzrostu inwestycji w tym kraju.
Wysoki wzrost zaobserwowano też na Łotwie (3,5%)
i w Polsce (3,3%). Te trzy gospodarki były też najszybciej rozwijającymi się gospodarkami UE. Z drugiej

* ESA 2010
Źródło: Eurostat

strony, PKB Chorwacji zmniejszył się w II kw. 2014 r.
o 0,8%, za co odpowiedzialny był pogłębiający się spa-

Dynamika popytu krajowego, zarówno konsumpcji,

dek inwestycji związany z trwającym procesem oddłu-

jak i inwestycji, praktycznie nie zmieniła się w po-

żania sektora prywatnego i publicznego.

równaniu z poprzednim kwartałem. Jedynie w Rumunii zaobserwowano zarówno spowolnienie wzrostu

W II kw. 2014 r., podobnie jak miało to miejsce

konsumpcji, jak i duży (-12,4% r/r i -4,4% kw/kw) spadek

od początku 2013 r. nadal zmieniała się struktura

nakładów inwestycyjnych, głównie w środki transportu

wzrostu gospodarczego w krajach EŚW w kierunku

oraz inwestycji budowlanych.41 W pozostałych gospo-

wzrostu roli popytu krajowego kosztem eksportu

darkach regionu popyt krajowy rósł w tempie porów-

netto40. To właśnie spadek wkładu eksportu netto od-

nywalnym do poprzedniego kwartału. Na Węgrzech

powiadał za spowolnienie ożywienia w regionie.

drugi kwartał z rzędu zaobserwowano silny wzrost
inwestycji. Był to wynik zarówno szybko zwiększają-

W większości krajów EŚW (poza Estonią i Litwą)

cych się inwestycji publicznych (infrastrukturalnych),

wkład eksportu netto do wzrostu PKB spadł do zera

jak i prywatnych: inwestycji w sektorze motoryzacyj-

lub był wręcz ujemny. Wynikało to przede wszystkim

nym oraz wzrostu inwestycji małych i średnich przed-

z osłabienia eksportu. Niższą dynamikę eksportu odno-

siębiorstw, jako efekt programu Funding for Growth

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska,
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.
39
Dane wyrównane sezonowo, ceny stałe z 2005 r.
40
Brak danych o składnikach PKB dla Łotwy i Słowenii. Dane dla
Estonii według metodologii ESA 2010, dla pozostałych krajów
według ESA 2005.
38
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Scheme.

41
Spadek ten był oczekiwany, jednak nie aż w tak dużej skali.
Zmniejszenie inwestycji wynikało ze zmian podatkowych (podatek od nieruchomości komercyjnych, wyższa akcyza na paliwo).
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Wykres 88. PKB i jego składowe, w pkt. proc., r/r.

szybszym tempie niż można to było zaobserwować
w 2012 i 2013 r.
Wykres 89. Produkcja przemysłowa w strefie euro
i krajach EŚW, w %, r/r, średnia krocząca dla trzech
kwartałów

Źródło: Eurostat

Wciąż silny popyt wewnętrzny w gospodarkach EŚW
w II kw. br. był wynikiem mniej restrykcyjnej polityki fiskalnej oraz akomodacyjnej polityki pienięż-

Źródło: Eurostat

nej. W przypadku konsumpcji gospodarstw domowych
korzystny wpływ na ich decyzje zakupowe miały
utrzymująca się na rekordowo niskim poziomie infla-

Sytuacja w poszczególnych krajach regionu była

cja, a także poprawa sytuacji na rynkach pracy.

zróżnicowana. W Bułgarii, Chorwacji, a w mniejszym
stopniu także w Czechach i Polsce, produkcja przemy-

Czynnikiem, który wciąż wpływał na ograniczenie

słowa zmniejszyła się w badanym okresie. W pozosta-

wzrostu popytu krajowego w większości krajów

łych krajach utrzymana została tendencja wzrostowa,

EŚW był trwający proces delewarowania sektora

a na Węgrzech (przemysł motoryzacyjny) i w Słowenii

prywatnego, zarówno gospodarstw domowych, jak

(przemysł motoryzacyjny i elektroniczny) dynamika

i przedsiębiorstw. Proces oddłużania nieznacznie

produkcji nawet wyraźnie przyspieszyła. Wzrost pro-

spowolnił w II kw. 2014 r., jednak poza Polską, Cze-

dukcji przemysłowej miał miejsce także w krajach

chami, Słowacją i Bułgarią, w pozostałych gospodar-

bałtyckich, co jednak można traktować jako odreago-

kach EŚW roczna dynamika kredytu pozostawała

wanie jej spadków na przełomie 2013 i 2014 r.42

ujemna.
W analizowanym okresie w skali całego regionu

Koniunktura w przemyśle
W okresie maj-lipiec 2014 r. aktywność w przemyśle
krajów EŚW nadal rosła, jednak w wolniejszym
tempie niż to było obserwowane w poprzednich
miesiącach 2014 r. W lipcu 2014 r. roczna dynamika
produkcji wyniosła 4,5%, co oznaczało spadek w porównaniu z 5,6% w kwietniu br. Produkcja przemysłowa w regionie EŚW wciąż jednak rosła w zdecydowanie
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w najszybszym tempie zwiększała się produkcja dóbr
inwestycyjnych oraz energii (której produkcja wyraźnie
zmniejszała się od początku 2013 r. do I kw. 2014 r.).
Z kolei produkcja towarów konsumpcyjnych, zwłaszcza
tych nietrwałego użytku w okresie maj - lipiec 2014 r.
W I kw. 2014 r. spadek produkcji na Litwie wyniósł blisko 5%
kw/kw, na Łotwie 3,5% kw/kw. Spadek produkcji wiązał się jednak z wyraźnym ograniczeniem produkcji rafinerii w Możejkach
(Litwa) oraz zakładów metalurgicznych w Lipawie (Łotwa).

42
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spadła w porównaniu z poprzednimi trzema miesiąca-

wzrostu produkcji przemysłu w tym kraju). Na osłabie-

mi.

nie nastrojów w tych gospodarkach wpłynęły: spadek
napływu zamówień krajowych i zagranicznych oraz

Wykres 90. PMI w przetwórstwie przemysłowym

oczekiwane zmniejszenie produkcji w najbliższych
miesiącach. Wydaje się, że główną przyczyną pogorszenia się oczekiwań przedsiębiorców jest sytuacja
w otoczeniu zewnętrznym regionu EŚW, czyli słabnący popyt ze strony Rosji (efekt embarga na import żywności z krajów UE do Rosji w sierpniu br.)
oraz spowolnienie w gospodarce strefy euro.

Rynek pracy
Sytuacja na rynku pracy w II kw. i na początku III
kw. 2014 r. w większości krajów EŚW w dalszym
ciągu powoli się poprawiała. Jedynie na Słowacji
stopa bezrobocia od początku 2014 r. pozostawała
niemal niezmienna. W pozostałych gospodarkach EŚW
bezrobocie w okresie kwiecień-lipiec 2014 r., podobnie

Źródło: Eurostat

jak miało to miejsce w I kw. 2014 r. spadało. Największy spadek zharmonizowanej stopy bezrobocia miał

Wskaźniki

opisujące

nastroje

przedsiębiorców

w przemyśle wskazują na możliwość spowolnienia
aktywności w tym dziale gospodarki w kolejnych
miesiącach 2014 r. PMI w przetwórstwie przemysłowym dla Polski konsekwentnie obniżał się w okresie
marzec - sierpień 2014 r., od czerwca wskazując na
spadek aktywności w polskim przemyśle. W Czechach
i na Węgrzech43 PMI do lipca 2014 r. utrzymywał się na
stosunkowo stabilnym i wysokim poziomie, jednak w
sierpniu br. również w tych krajach miał miejsce jego
wyraźny spadek, do najniższego poziomu w 2014 r. Na
podobne tendencje wskazywały wskaźniki BCI Komisji
Europejskiej. Jeszcze w I kw. br. nastroje w przemyśle
w krajach regionu EŚW wyraźnie się poprawiały.
W drugim kwartale skala wzrostu zagregowanego
wskaźnika wyraźnie spowolniła, a w sierpniu miał już
miejsce jego spadek. Osłabienie optymizmu przedsiębiorców było zauważalne zwłaszcza w krajach bałtyckich, ale też w Chorwacji, a w sierpniu br. także
w Polsce i na Węgrzech (pomimo bardzo szybkiego

miejsce w Chorwacji (o 1 pkt. proc. w analizowanym
okresie), a także w Polsce, Czechach, Bułgarii i na Łotwie (0,6 pkt. proc.). Na Węgrzech, po niewielkim
wzroście bezrobocia w II kw. 2014 r., w lipcu br. stopa
bezrobocia ponownie spadła do 7,8%, czyli najniższego
poziomu od lipca 2008 r. Oznacza to również, że od
początku 2013 r. stopa bezrobocia na Węgrzech spadła
o ponad 3 pkt. proc.
W lipcu 2014 r. nadal najniższą stopę bezrobocia można było zaobserwować w Czechach (6,0%) i Rumunii
(7,0%), a najwyższą w Chorwacji (16,2%) oraz na Słowacji (13,8%).
Statystyki zatrudnienia z I kw. 2014 r. również wskazują na oznaki powolnego ożywienia sytuacji na
rynkach pracy. W I kw. br. zwiększyło się ono w krajach EŚW w ujęciu rocznym o 0,4%. Spadek liczby
pracujących miał miejsce już tylko w Estonii i Rumunii,
w pozostałych gospodarkach zatrudnienie wzrosło. Na
Węgrzech wzrost ten wyniósł ponad 6% r/r (efekt programu prac publicznych i wzrost zatrudnienia w sekto-

PMI w przemyśle przetwórczym publikowany jest jedynie dla
trzech największych gospodarek EŚW, tzn. Polski, Czech i Węgier.

43

79

rze motoryzacyjnym). Wzrost zatrudnienia w regionie
EŚW miał miejsce przede wszystkim w przemyśle oraz
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w większości branż usług (poza usługami finansowy-

stosunkowo wysokim poziomie. Poza krajami bałtyc-

mi). Z kolei w budownictwie i rolnictwie, w których to

kimi był on wciąż zdecydowanie wyższy niż na począt-

działach

ku 2014 r.

gospodarki zatrudnienie zmniejszało się

w latach 2012-2013, w I kw. br. liczba zatrudnionych
ustabilizowała się.

Spadek nastrojów konsumentów wynikał z pogorszenia
się ich oceny przyszłej sytuacji finansowej w związku

Wykres 91. Zharmonizowana stopa bezrobocia w
grudniu 2014 r. w krajach EŚW, w %

z oczekiwanym zatrzymaniem ożywienia na rynkach
pracy w najbliższych miesiącach. Było to szczególnie
widoczne w Bułgarii, na Węgrzech i w krajach bałtyckich. W kierunku poprawy nastrojów działała wciąż
utrzymująca się na niskim poziomie inflacja i oczekiwania inflacyjne.
Pogorszenie nastrojów konsumentów przełożyło się
jednak na wyhamowanie tempa wzrostu wolumenu
obrotów w handlu detalicznym. W okresie maj-lipiec
2014 r. sprzedaż detaliczna w regionie ESW zwiększyła
się nieznaczne wobec poprzednich trzech miesięcy
(o 0,1%), aczkolwiek jej roczna dynamika spowolniła
i wyniosła 2,4%, wobec 3,6% w poprzednich trzech
miesiącach. Spadek obrotów w handlu detalicznym
można już było zaobserwować w największych gospo-

* czerwiec 2014
Źródło: Eurostat

darkach regionu, tj. w Polsce, Czechach i na Węgrzech,
a także w Chorwacji i Słowenii. Z drugiej strony sprzedaż detaliczna wciąż bardzo szybko rosła w Rumunii,
Bułgarii i krajach bałtyckich, nawet pomimo wyraźne-

Koniunktura konsumencka
Nastroje konsumentów (mierzone wskaźnikiem
Komisji Europejskiej), po okresie sukcesywnej poprawy, jaka miała miejsce od połowy 2012 r. do
czerwca 2014 r., w lipcu i sierpniu br. pogorszyły się.
Spadek ten był szczególnie widoczny w krajach bałtyckich, zwłaszcza na Litwie, ale także w Bułgarii, Czechach, Polsce i Słowenii. Wydaje się, że eskalacja konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, a także sankcje nałożone
przez Rosję mogły mieć wpływ na obniżenie optymizmu konsumentów. W Bułgarii i Słowenii dodatkowo
na spadek nastrojów konsumentów wpłynęły zamieszania na scenie politycznej oraz w sektorze bankowym.
Warto jednak zauważyć, że nawet pomimo obserwowanego w ostatnich miesiącach spadku, poziom optymizmu gospodarstw domowych wciąż pozostawał na
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go spadku optymizmu konsumentów w tych gospodarkach.
Podobne tendencje, tzn. powolny wzrost wolumenu
sprzedaży, można było zaobserwować we wszystkich
głównych kategoriach dóbr, tzn.: żywności, artykułów
nieżywnościowych oraz paliw.

Inflacja
Niemal od początku 2014 r. inflacja w krajach EŚW
utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie.
W sierpniu 2014 r. roczna dynamika HICP obniżyła
się do 0,2% (w poprzednich sześciu miesiącach wahała się w granicach 0,3-0,4%). Wydaje się, że w części
krajów regionu EŚW, trwająca od IV kw. 2012 r. tendencja dezinflacyjna zaczęła wyhamowywać. Widoczne
to było m.in. w Bułgarii, Chorwacji, Czechach i na
Węgrzech.
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Stosunkowo najwyższa dodatnia dynamika HICP wy-

cję w regionie były ceny energii, co było efektem spad-

stępowała w Rumunii, na Łotwie i w Czechach, gdzie

ku cen paliw oraz obniżenia cen regulowanych nośni-

w sierpniu 2014 r. wyniosła odpowiednio 1,3%, 0,8%

ków energii dla gospodarstw domowych44. W kolejnych

i 0,7%. Na Litwie, Węgrzech, w Chorwacji i Słowenii

miesiącach 2014 r. miał miejsce spadek cen żywności,

tempo wzrostu cen konsumpcyjnych nie przekroczyło

przede wszystkim żywności nieprzetworzonej, co spo-

0,3%. Natomiast w Bułgarii, Estonii, Polsce i na Słowa-

wodowało, że dynamika HICP nadal się obniżała.

cji zanotowano ujemną dynamikę HICP.

Oczekiwane utrzymanie się niskich cen żywności,
zwłaszcza

nieprzetworzonej

(efekt

dużej

podaży

Spośród krajów regionu relatywnie długotrwała ujem-

i sankcji eksportowych ze strony Rosji), może wpłynąć

na inflacja utrzymuje się jedynie w Bułgarii, gdzie

na przedłużenie się okresu rekordowo niskiej inflacji

dynamika HICP znajduje się poniżej zera niezmiennie

w regionie EŚW.

od sierpnia 2013 r. Spadek cen konsumpcyjnych wynika głównie z obniżek cen regulowanych oraz kształto-

Inflacja bazowa w regionie EŚW, podobnie jak

wania się cen surowców energetycznych i żywności.

główny wskaźnik HICP w dotychczasowym okresie

Wydaje się, że po ustąpieniu efektów bazy związanych

2014 r. była stosunkowo stabilna (0,6-0,7%) i również

z obniżkami cen regulowanych (głównie cen energii)

znajdowała się w okolicach swojego historycznego

inflacja HICP powinna ponownie być dodatnia, podob-

minimum. Oznaczało to, że nawet pomimo wzrostu

nie jak można to było zauważyć w poprzednich miesią-

konsumpcji w ostatnich miesiącach, presja popytowa

cach w Chorwacji i na Węgrzech. W lipcu i sierpniu br.

ze strony gospodarstw domowych jest w dalszym ciągu

skala spadku cen konsumpcyjnych w Bułgarii wyraźne

zbyt słaba, aby wpłynąć na wzrost cen.

zmniejszyła się.
Wykres 92. Inflacja HICP i jej komponenty, w pkt.
proc., r/r

Wykres 93. Inflacja HICP i oczekiwania inflacyjne,
w %, r/r

Źródło: Eurostat, Komisja Europejska
Źródło: Eurostat
Spadek inflacji doprowadził również do wyraźnego
Za utrzymywanie się bardzo niskiej inflacji w 2014 r.

obniżenia się oczekiwań inflacyjnych konsumen-

odpowiadały, podobnie jak w 2013 r., przede
wszystkim czynniki o charakterze podażowym.
W I kw. 2014 głównym czynnikiem obniżającym infla-
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44
M.in. obniżki cen elektryczności w Czechach, na Litwie i Słowacji, cen gazu na Litwie i Węgrzech.
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tów. Podobnie jak wskaźnik HICP, od początku 2014 r.

dla gospodarek najsilniej powiązanych z rynkami

znajdują się one na poziomie najniższym od 2009 r.

Europy Wschodniej,
trwający proces delewarowania przedsiębiorstw
i gospodarstw domowych w większości krajów

Prognozy

EŚW osłabiający wzrost popytu krajowego w tych
Konsensus prognoz wzrostu PKB instytucji finanso-

gospodarkach.

wych dla regionu EŚW z września 2014 r. praktycz-

Utrzymująca się na rekordowo niskim poziomie infla-

nie nie zmienił się w porównaniu z I połową br.

cja wpłynęła na obniżkę prognoz dynamiki cen dla

Korekta w górę miała miejsce w przypadku prognoz dla

krajów regionu EŚW na II połowę 2014 r., a w mniej-

Czech, Słowacji i Węgier, natomiast dla Chorwacji,

szym stopniu także na kolejne lata. Co prawda, nadal

Polski i krajów bałtyckich prognozy obniżono. W II

oczekuje się wzrostu inflacji w II połowie 2014 r.

połowie 2014 r., dla regionu EŚW jako całości, ocze-

i 2015 r, jednak jego skala ma być zdecydowanie mniej-

kuje się utrzymania tempa wzrostu obserwowanego

sza niż przewidywano jeszcze w I połowie br.

w I połowie br. W 2015 r. ma mieć miejsce powolne
przyspieszenie tempa wzrostu PKB. Najszybszy

Na niższy niż wcześniej zakładano wzrost inflacji

wzrost PKB ma być obserwowany w Polsce, Rumunii

wpływ powinny mieć zarówno czynniki o charakterze

i na Łotwie (powyżej 3% w latach 2014-2015), najwol-

podażowym, jak i popytowym. Z jednej strony embar-

niejszy w Słowenii i Chorwacji, które wciąż będą dość

go nałożone przez Rosję na import żywności wpłynie

wyraźnie odstawać od pozostałych krajów EŚW.

na jej większą podaż na rynkach UE, w tym też w krajach EŚW. Tym samym ujemna dynamika cen żyw-

Do czynników wspierających wzrost PKB w krajach

ności nieprzetworzonej, jaką można było zaobser-

EŚW w II połowie 2014 r. i kolejnych latach należy

wować od maja 2014 r., najprawdopodobniej

zaliczyć:

utrzyma się również w kolejnych miesiącach. Jednocześnie ceny ropy naftowej i innych surowców energe-

efekty złagodzonej polityki fiskalnej i akomoda-

tycznych nie powinny znacząco rosnąć, czego obawia-

cyjnej polityki monetarnej, które wspierać będą

no się w poprzednich miesiącach.

wzrost popytu krajowego,
oczekiwaną dalszą powolną poprawę sytuacji na

Wydaje się, że głównym czynnikiem wpływającym

rynkach pracy, która powinna zapobiegać spad-

na wzrost inflacji będzie wzrost inflacji bazowej,

kowi nastrojów podmiotów gospodarczych,

aczkolwiek również on będzie mniej znaczący niż

spodziewane stopniowe ożywienie w strefie euro,

prognozowano jeszcze w I połowie 2014 r. Wzrost

co przełoży się na dalszy wzrost aktywności

inflacji bazowej wynikać ma z umacniającego się popy-

w przemyśle i wzrost eksportu.

tu konsumpcyjnego i rosnącej presji płacowej.

Głównymi ryzykami dla kontynuacji ożywienia
pozostają:
możliwość

dalszego

spowolnienia

wzrostu

w strefie euro,
konflikt rosyjsko-ukraiński i jego efekty (m.in.
kolejne sankcje gospodarcze), istotne zwłaszcza
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Tabela 13 Prognozy dla gospodarek Europy Środkowo – Wschodniej

Bułgaria
Chorwacja
Czechy
Estonia
Litwa
Łotwa
Polska
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Węgry

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

PKB
2014
1,6
-0,6
2,5
0,8
2,8
3,0
3,2
3,0
2,4
0,5
2,9

Źródło: Bloomberg, mediana prognoz, wrzesień 2014
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2015
2,5
0,6
2,6
1,7
3,1
3,3
3,4
3,4
3,0
1,3
2,5

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

CPI
2014
-0,9
0,7
0,7
1,0
0,9
0,8
0,3
1,8
0,3
0,7
0,3

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

Udział krajów pozaeuropejskich w eksporcie UE
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Mimo silnych zmian w geografii gospodarczej świata, jakie dokonały się zwłaszcza w ostatnich dwóch dekadach, polegających na umocnieniu się znaczenia pozaeuropejskich gospodarek rozwijających się, w dalszym
ciągu eksport krajów Unii Europejskiej koncentruje się przede wszystkim na rynkach europejskich45. Natomiast
wciąż na niskim poziomie utrzymuje się eksport do krajów pozaeuropejskich. W 2013 r., według danych Eurostatu na kraje pozaeuropejskie przypadało 27% eksportu UE, podczas gdy ich udział w światowym imporcie
zwiększył się według danych WTO w 2013 r. do 63% światowego importu.
Silna koncentracja eksportu Unii na rynkach europejskich jest odzwierciedleniem wysokiej intensywności wzajemnego handlu między krajami Europy. Jest to wynik kilkudziesięcioletniego procesu integracji gospodarczej,
której podstawą była liberalizacja obrotów handlowych. Etapy tego procesu wyznaczały z jednej strony kolejne
rozszerzenia Unii Europejskiej, z drugiej strony pogłębiająca się integracja ekonomiczna począwszy od powstania unii celnej, poprzez utworzenie jednolitego rynku wewnętrznego do utworzenia unii gospodarczej i walutowej. Dodatkowo UE związana jest długą listą umów o wolnym handlu z pozostałymi krajami Europy, zaczynając od krajów EFTA, a kończąc na krajach zachodniej części Półwyspu Bałkańskiego.
Wykres 94. Udział krajów pozaeuropejskich w eksporcie Unii Europejskiej w latach 1988-2013 (w %)

Wykres 95. Udział krajów pozaeuropejskich w eksporcie UE w kategoriach o wysokiej intensywności
handlu w ramach GVC i w pozostałych (w %)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych
Eurostatu

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych
Eurostatu

W ostatnich latach nastąpił jednak zauważalny wzrost krajów pozaeuropejskich w strukturze eksportu UE,
spowodowany przede wszystkim dużym zróżnicowaniem tempa wzrostu gospodarczego w Europie i w jej otoczeniu. Jeszcze w 2007 r. na kraje pozaeuropejskie przypadło 23% wartości unijnego eksportu. Jednak w kolejnych latach znaczenie rynków pozaeuropejskich stopniowo się zwiększało. Coraz większe znaczenie w eksporcie krajów UE odgrywają duże gospodarki rozwijające się w tym przede wszystkim Chiny, Korea, Indie, Brazylia, czy kraje Bliskiego Wschodu. Natomiast względnie stabilne w ostatnich latach pozostawało znaczenie pozaeuropejskich gospodarek rozwiniętych – USA, Japonii i Kanady (chociaż w dłuższym okresie udział tej grupy
krajów w eksporcie Unii obniżył się).

Pojęcie gospodarek europejskich dotyczy krajów Unii, krajów EFTA, Monako, San Marino, Gibraltaru, Andory, Wysp Owczych, Czarnogóry, Serbii, Macedonii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Rosji, Białorusi, Mołdawii, Ukrainy i Turcji.

45
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W 2013 r. na pozaeuropejskie kraje rozwijające się przypadało 18% eksportu (wobec 14% w 2007 r.), a na kraje
rozwinięte 9% (a więc podobnie, jak przed globalnym kryzysem finansowym). Zdecydowanie najważniejszą
grupą w eksporcie do krajów rozwijających się są gospodarki azjatyckie, na które w ub.r. przypadało 8% eksportu UE ogółem. Tak więc to głównie wzrost eksportu do krajów azjatyckich przyczyniał się do zwiększenia udziału krajów pozaeuropejskich w eksporcie Unii.
Największe znaczenie kraje pozaeuropejskie mają w eksporcie tych kategorii, które są najsilniej związane
z działalnością międzynarodowych korporacji. Łącznie w eksporcie obejmującym: dobra inwestycyjne, przemysłowe środki transportu, samochody osobowe, dobra konsumpcyjne trwałego użytku, części i akcesoria środków
transportu oraz części i akcesoria dóbr inwestycyjnych udział krajów pozaeuropejskich wyniósł w 2013 r. 33%.
Podczas gdy w pozostałych kategoriach traktowanych łącznie był on o 10 pkt proc. niższy.
Wykres 96. Udział krajów pozaeuropejskich w eksporcie UE-27 w latach 1999-2013 (w %)

Wykres 97. Udział krajów pozaeuropejskich w eksporcie wybranych krajów UE w 2013 r. (jako % eksportu ogółem)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych
Eurostatu

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych
Eurostatu

W kategoriach związanych z działalnością korporacji międzynarodowych w ostatnich latach nastąpiła także
wyraźna dywersyfikacja eksportu UE (tzn. największy wzrost rynków pozaeuropejskich). W tych kategoriach
w okresie 2007-2013 udział rynków pozaeuropejskich zwiększył się z 27% do 33%. Najsilniejsza zmiana nastąpiła
w eksporcie samochodów osobowych (BEC 510), gdzie w tym czasie udział rynków pozaeuropejskich zwiększył
się z 20% w 2007 r. (a więc wówczas kształtował się on na niższym poziomie niż średnio w pozostałych kategoriach związanych z korporacjami międzynarodowymi) do 33% w 2013 r. Wzrost znaczenia krajów pozaeuropejskich w eksporcie części może wskazywać, że rozszerzały się globalne sieci dostaw, w których uczestniczą przedsiębiorstwa z krajów Unii. O ile w przypadku części dóbr inwestycyjnych (BEC 420) wzrost znaczenia krajów
spoza Europy był już stosunkowo niewielki (z 33% w 2007 r. do 36% w 2013 r.), to w przypadku części środków
transportu nastąpiło wyraźne zwiększenie zasięgu handlu realizowanego w ramach GSC. W eksporcie tej kategorii udział krajów pozaeuropejskich zwiększył się w tym okresie z 23% do 30%.
Natomiast w przypadku pozostałych kategorii, a więc tych których eksport pozostaje pod mniejszym wpływem
międzynarodowych sieci podaży (gdzie większe znaczenie mają także mali i średni eksporterzy) udział krajów
pozaeuropejskich zwiększył się w znacznie mniejszej skali (z 20% w 2007 r. do 23% w 2013 r.). Tak więc nastąpiło też pogłębienie się zróżnicowania struktury geograficznej eksportu w najważniejszych grupach kategorii
ekonomicznych (BEC).
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Pomimo względnie dużego podobieństwa struktury eksportu towarowej krajów Unii Europejskiej, obserwujemy
dość duże zróżnicowanie udziału rynków pozaeuropejskich w eksporcie krajów członkowskich UE. Generalnie
największy udział krajów odległych geograficznie charakteryzuje eksport największych rozwiniętych krajów
Unii, podczas gdy z drugiej strony w eksporcie gospodarek Europy Środkowej i Wschodniej kraje pozaeuropejskie stanowią tylko wąski margines eksportu. Tak więc gdy w W.Brytanii, Francji, Włoszech i Niemczech kraje
pozaeuropejskie stanowią od 30% do 40% eksportu, to w przypadku krajów EŚW jest to ok. 10%.
Najszybciej udział rynków pozaeuropejskich w latach 2007-2013 rósł w eksporcie Niemiec (z 25% do 32%).
Tak więc niemieccy eksporterzy, którzy dotychczas silnie byli skoncentrowani na rynkach europejskich (bardziej niż eksporterzy z Włoch, Francji czy W.Brytanii) wyraźnie zdywersyfikowali swoje rynki zbytu w warunkach niższego popytu w Europie. Szczególnie szybko zwiększali swoją obecność w rozwijających się gospodarkach Azji.
Wykres 98. Zmiany udziału krajów pozaeuropejskich w eksporcie największych krajów UE (rok
2007=100)

Wykres 99. Zmiany udziału krajów pozaeuropejskich w eksporcie krajów EŚW-4 (rok 2007=100)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych
Eurostatu

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych
Eurostatu

Ponadto w latach 2007-2013 udział eksportu do krajów pozaeuropejskich szybciej rósł w gospodarkach Europy
Zachodniej niż w krajach EŚW. Tak więc w ostatnich latach nastąpiło pogłębienie się różnic w strukturze geograficznej między dwoma grupami krajów Unii (chociaż jednocześnie następowało upodobnianie się struktury
towarowej).
Rosnący udział korporacji międzynarodowych w eksporcie krajów EŚW nie tylko nie przyczynił się więc do
zmian w strukturze geograficznej eksportu w kierunku zwiększenia się udziału rynków odległych geograficznie
(tak, jak ma to miejsce w krajach Europy Zachodniej), ale przeciwnie – powodował utrwalenie struktury skoncentrowanej na najbliższych rynkach. Taką sytuację tłumaczy prowadzona przez korporacje międzynarodowe
strategia. Korporacje międzynarodowe, włączając przedsiębiorstwa z EŚW do międzynarodowych sieci podaży,
z jednej strony przesunęły do tego regionu przede wszystkim produkcję dóbr przeznaczonych na niższe segmenty najbliższych rynków – Europy Zachodniej, Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajów b. ZSRR w celu
podniesienia ich konkurencyjności cenowej; z drugiej strony wpłynęły na intensyfikację handlu częściami oraz
przetworzonymi towarami zaopatrzeniowymi między krajami Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim między krajami EŚW. W przypadku takich produktów koszty transportu na odległe rynki powodują, że stają się one
nie konkurencyjne wobec swoich bliskich substytutów produkowanych w Azji czy w Ameryce Południowej.
Według statystyki OECD i WTO o wartości dodanej w handlu międzynarodowym (Trade in Value Added) oznacza to, że do krajów EŚW zostały przeniesione generalnie te etapy procesów produkcyjnych, które charaktery-
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zują się niskim poziomem wartości dodanej.
Jednocześnie przedsiębiorstwa w krajach macierzystych (głównie w największych krajach Europy Zachodniej)
mogły w większym stopniu wykorzystywać moce produkcyjne w produkcji bardziej innowacyjnych dóbr (o
wyższej jakości), które znajdują odbiorców na rynkach odległych geograficznie. W handlu zdominowanym
przez międzynarodowe sieci dostaw prawdopodobnie oznacza to specjalizację tych krajów na procesach produkcyjnych, gdzie powstaje największa część wartości dodanej wytwarzanych dóbr.
Odzwierciedleniem tej sytuacji w statystykach handlu zagranicznego są największe różnice udziału rynków
pozaeuropejskich w eksporcie krajów UE-15 i nowych państw członkowskich właśnie w kategoriach związanych
z międzynarodowymi korporacjami (podczas gdy udział rynków pozaeuropejskich w kategoriach mniej związanych z GSC pozostaje podobny w UE-15 i EŚW).
Najbardziej widać to na przykładzie sektora motoryzacyjnego. O ile bowiem udział rynków pozaeuropejskich
w eksporcie samochodów z Niemiec zwiększył się w 2013 r. do 47%, to w przypadku krajów EŚW eksport samochodów silnie skoncentrowany był na rynkach europejskich (87%). A w przypadku takich krajów, jak Węgry,
Polska i Czechy udział krajów europejskich w eksporcie samochodów wyraźnie przekracza 90%46.
Można więc powiedzieć, że obecnie bardziej struktura geograficzna eksportu niż struktura towarowa, w sposób
syntetyczny odzwierciedla miejsce poszczególnych gospodarek w hierarchii międzynarodowych sieci dostaw.
Coraz częściej udział rynków odległych geograficznie w eksporcie brany jest także pod uwagę jako jeden
z mierników strukturalnej konkurencyjności. Uważa się, że im większa część eksportu znajduje popyt na rynkach odległych geograficznie (w przypadku krajów Europy na rynkach pozaeuropejskich), tym eksport jest
bardziej konkurencyjny. Ścisła koncentracja eksportu EŚW na rynkach europejskich (ponad 90%) sugeruje,
że eksport krajów regionu jest stosunkowo mało konkurencyjny. Dotyczy to zwłaszcza produktów korporacji
międzynarodowych. Wskazuje też, że zdolność do dywersyfikacji rynków eksportowych w EŚW jest niska na tle
innych krajów Unii Europejskiej.
W 2013 r., po raz pierwszy w XXI w. udział krajów pozaeuropejskich w polskim eksporcie przekroczył 11%.
Podobnie, jak w większości krajów europejskich, od 2008 r. następuje stopniowy wzrost udziału krajów pozaeuropejskich w polskim eksporcie (łącznie w ostatnich sześciu latach udział tej grupy krajów zwiększył się o 3 pkt.
proc.). Udział ten jest nieco większy niż np. w Czechach i na Słowacji47.
Silniejsza dywersyfikacja struktury eksportu w Polsce w latach 2008-2013 w porównaniu z pozostałymi krajami
EŚW-4 (Czechy, Słowacja, Węgry), prawdopodobnie wynikała z faktu, że w polskim eksporcie korporacje międzynarodowe mają mniejsze znaczenie.

46
Krajem EŚW gdzie udział krajów pozaeuropejskich w eksporcie samochodów osobowych jest największy jest Słowacja (27% eksportu
samochodów jest przeznaczone na rynki poza Europą). Związane, jest to z ofertą słowackiej fabryki Volkswagena obejmującą duże,
luksusowe auta o kształtach samochodu terenowego, takie jak Audi Q7, Volkswagen Touareg czy Porsche Cayenne. Zmiana oferty produkcyjnej wpłynęła na zmiany w strukturze geograficznej eksportu.
47
W przypadku Polski największy udział krajów pozaeuropejskich charakteryzuje eksport przemysłowych środków transportu (BEC
521). W 2013 r. do krajów pozaeuropejskich trafiło 25% wartości polskiego eksportu w tej kategorii. Jest to związane przede wszystkim z
działalnością przemysłu stoczniowego, głównie ze świadczeniem usług remontowych. Działalność ta prowadzi do zawyżenia faktycznego znaczenia rynków odległych geograficznie w polskim eksporcie np. w porównaniu z innymi krajami EŚW. Po pierwsze, eksportowi
towarzyszy znaczny import (przekazanie statku do remontu), po drugie, jako kierunek eksportu wskazywany jest kraj pod którego banderą statek pływa (często są to tzw. tanie bandery), a nie kraje armatora (którymi często są kraje europejskie).
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W III kw. br. na światowych rynkach surowco-

Najgłębsze spadki cen obserwowane były na rynkach

wych dominowała wyraźna tendencja spadkowa

rolnych. Ceny produktów rolnych obniżyły się w III kw.

cen.

br. o 19% kw/kw. Najgłębsze spadki miały miejsce na
rynku kukurydzy i soi (o ponad 20% w porównaniu z

Najgłębsza przecena nastąpiła na rynkach rol-

poprzednim kwartałem) – głównie ze względu na wery-

nych. Indeks cen produktów rolnych obniżył się

fikowane w górę prognozy zbiorów.

do najniższego poziomu od II kw. 2010 r.
Ceny paliw obniżyły się o 6% kw/kw, w wyniku niżWe wrześniu br. ceny ropy Brent spadły poniżej

szych cen ropy naftowej, silnej przeceny na amerykań-

poziomu 100 USD/b. Przyczyniło się do tego

skim rynku gazu ziemnego (głównie w lipcu br.) oraz

zmniejszenie ryzyka politycznego (Libia i Irak),

spadku cen produktów naftowych.

dalszy szybki wzrost produkcji w USA oraz obniżenie oczekiwań dotyczących wzrostu światowe-

W III kw. br. wzrosły natomiast ceny metali przemy-

go popytu.

słowych. Wzrost notowań nastąpił przede wszystkim w
lipcu br. po ogłoszeniu w Chinach programu inwestycji

W kolejnych miesiącach br. spodziewana jest

infrastrukturalnych. W sierpniu i we wrześniu br. ceny

stabilizacja cen ropy ze względu na relatywnie

aluminium i miedzi pozostały na poziomach zbliżo-

niski poziom nadwyżek mocy produkcyjnych

nych do najwyższych w 2014 r.

w krajach OPEC oraz wysoką skalę zakłóceń
w produkcji ropy.

W III kw. br. nastąpił spadek cen surowców na światowych rynkach. Średni poziom zagregowanego wskaźnika cen surowców Standard & Poor’s GSCI, po umiarkowanym wzroście w dwóch pierwszych kwartałach
br., obniżył się o 6% kw/kw – do najniższego poziomu
od IV kw. 2010 r.
Wykres 100. Wskaźniki Standard & Poor’s GSCI cen
głównych grup surowców (rok 2011 = 100)

Ropa naftowa
W III kw. br. (1.07-23.09) średnia cena ropy Brent wyniosła 104 USD/b wobec 110 USD/b w II kw. W III kw.
zwiększyła się zmienność cen ropy (do 16% wobec
średnio 12% w poprzednich sześciu kwartałach). Na
początku lipca br., ceny ropy Brent kształtowały się
powyżej 110 USD/b, a od 9 września utrzymują się
poniżej poziomu 100 USD/b48.
Po osiągnięciu w czerwcu br. najwyższego tegorocznego maksimum, ceny ropy Brent od lipca znalazły się w
trendzie spadkowym. Wynikało to z jednej strony ze
zmniejszenia

ryzyka

geopolitycznego

dotyczącego

eksportu ropy z Libii i Iraku, z drugiej – z coraz wyraźniejszych symptomów słabnącego popytu na paliwa.
Jednocześnie na wysokim poziomie utrzymała się dynamika produkcji ropy.

Źródło: Bloomberg
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48
Różnica między maksymalną a minimalną ceną ropy Brent w
kwartale zwiększyła się do 16,6 USD (wobec 7,0 USD w I kw. br. i
11,8 w II kw.).
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Słabe dane makroekonomiczne z Europy i Chin

W br. spodziewany jest natomiast spadek konsump-

wskazują na potencjalne źródła słabszego popytu

cji paliw w gospodarkach OECD (o 0,21 mln b/d w

na ropę w kolejnych miesiącach. W połączeniu z

porównaniu z rokiem poprzednim), spowodowany

nadchodzącym sezonowym obniżeniem się popytu na

przede wszystkim obniżeniem się popytu w Japonii

ropę w rafineriach (w IV kw.), zwiększa to presję na

oraz w Europie. W 2014 r. i w 2015 r. oczekiwana jest

spadek cen ropy.

kontynuacja spadkowej tendencji konsumpcji ropy w
Japonii, co wynika z planowanego ograniczenia wyko-

Wykres 101. Ceny ropy Brent i WTI (USD/b)

rzystania ropy naftowej do produkcji energii elektrycznej. Ropa jest w tym kraju sukcesywnie zastępowana
przez gaz ziemny, węgiel oraz energię atomową. Oczekuje się, że w 2015 r. część japońskich elektrowni atomowych wznowi dostawy energii elektrycznej.
Pod wpływem obserwowanego spowolnienia aktywności gospodarczej w Europie, Departament Energii
zwiększył oczekiwaną skalę spadku popytu na ropę w
gospodarkach europejskich w 2014 r. We wrześniu br.
DE przewidywał spadek popytu w tym regionie o 0,12
mln b/d (podczas gdy w maju zakładano obniżenie się o

Źródło: Bloomberg

0,07 mln b/d). Będzie to już ósmy z kolei rok zmniejszenia się konsumpcji paliw płynnych w Europie (łącznie w latach 207-2014 zużycie ropy i pozostałych paliw

Światowa konsumpcja paliw płynnych

płynnych zmniejszyło się o 2,21 mln b/d, tj. o 14%).
Natomiast w 2015 r. oczekiwana jest stabilizacja kon-

Wraz z obniżeniem perspektyw światowego wzrostu

sumpcji paliw płynnych w tym regionie.

gospodarczego, Departament Energii USA obniżył w
ostatnich miesiącach prognozę wzrostu światowej

W Stanach Zjednoczonych oczekuje się, że konsumpcja

konsumpcji paliw płynnych. Według prognozy DE z

paliw płynnych pozostanie w br. na podobnym pozio-

września br. zwiększy się ona o 1,0 mln b/d w 2014 r.

mie, jak w 2013 r., a następnie wzrośnie o 0,15 mln b/d

(podczas gdy w maju br. prognozowano wzrost o 1,2

w 2015 r.

mln b/d). Tak więc obecnie przewiduje się, że wzrost
popytu na ropę i pozostałe paliwa płynne będzie w br.
niższy w porównaniu z 2013 r. Przyspieszenie wzrostu
popytu na paliwa oczekiwane jest natomiast w 2015 r.
Według prognoz DE zwiększy się on wówczas o 1,3 mln
b/d (w maju br. przewidywano wzrost o 1,2 mln b/d).
Prognoza DE zakłada, że niemal w całości wzrost
popytu na ropę w dwóch najbliższych latach będzie
skoncentrowany w krajach spoza OECD (wzrost
konsumpcji o 1,3 mln b/d w 2014 r. i o 1,2 mln b/d w
2015 r.). Najwyższy wzrost konsumpcji podobnie, jak w
poprzednich latach, oczekiwany jest w Chinach. Jednak
udział Chin w światowym wzroście popytu na ropę i
pozostałe paliwa płynne obniży się do ok. 1/3 wobec
blisko 60% średnio w latach 2005-2012.
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Podaż w krajach nienależących do OPEC
Prognozy DE wskazują, że produkcja ropy w krajach nienależących do OPEC zwiększy się w br. o 1,8
mln b/d (po wzroście o 1,4 mln b/d w 2013 r.) i o 1,2
mln b/d w 2015 r. O skali wzrostu produkcji decydować będą przede wszystkim Stany Zjednoczone,
gdzie oczekuje się wzrostu produkcji o 1,4 mln b/d w
br. i o 1,2 mln b/d w 2015 r. Poza USA wzrost produkcji
obserwowany jest także w Kanadzie. Natomiast w
pozostałych regionach poziom produkcji obniży się w
horyzoncie do 2015 r. W dużym stopniu spowodowane
jest to obniżającą się produkcją w regionie Morza Północnego, w Meksyku oraz w Azerbejdżanie. Wzrost

Rynki surowcowe

produkcji w pozostałych krajach będzie zbyt niski aby

Zakłócenia w produkcji ropy w krajach nienależących

zrekompensować te spadki.

do OPEC zmniejszyły się do ok. 0,6 mln b/d. Ponad 85%
tych zakłóceń przypada na Sudan Południowy, Syrię

Departament Energii utrzymał na niezmienionym

oraz Jemen. DE nie zakłada zakłóceń w dostawach ropy

poziomie prognozę produkcji ropy w Rosji (niewielki

i popycie z powodu toczących się działań wojennych na

wzrost w 2014 i 2015 r.). W opinii DE sankcje nałożone

wschodzie Ukrainy.

na ten kraj w ostatnich miesiącach nie wpłyną na poziom produkcji w tym kraju w dwóch najbliższych

Podaż w krajach OPEC

latach.
DE przewiduje, że produkcja ropy w krajach OPEC
Produkcja ropy w USA rośnie szybciej niż zakładały

obniży się w br. o 0,3 mln b/d (po spadku o 1 mln b/d

wcześniejsze prognozy. W sierpniu br. wzrosła ona do

w 2013 r.), głównie ze względu na utrzymujące się

poziomu 8,57 mln b/d – najwyższego od lipca 1986 r.

zakłócenia w dostawach z Libii, Iraku i Nigerii, jak też

Jednocześnie była ona o 1,12 mln b/d wyższa w porów-

w reakcji na rosnącą produkcję w USA. W 2015 r. ocze-

naniu z rokiem poprzednim. DE oczekuje, że produkcja

kiwana jest kontynuacja spadkowej tendencji dostaw

ropy w Stanach Zjednoczonych osiągnie średnio po-

ropy z OPEC.

ziom 8,53 mln b/d w br. i 9,53 mln b/d w 2015 r. (prognoza została podwyższona w porównaniu z majem br.

Skala zakłóceń w dostawach ropy z krajów OPEC

o 0,08 mln b/d na 2014 r. i 0,29 mln b/d na 2015 r.). Przy

zmniejszyła się nieco w ostatnich trzech miesiącach (o

takich założeniach średnioroczna produkcja ropy w

0,28 mln b/d), głównie pod wpływem wzrostu produkcji

USA w 2015 r. byłaby najwyższa od 1970 r.

w Libii i Nigerii. W sierpniu br. zakłócenia te wyniosły
średnio 2,42 mln b/d.

W ostatnich miesiącach głównym źródłem zmian
prognoz produkcji ropy był oczekiwany wzrost wy-

W sierpniu br. produkcja ropy w Libii wzrosła do 0,5

dobycia w rejonie Zatoki Meksykańskiej. Oczekuje

mln b/d, a więc była o 0,3 mln b/d wyższa w porówna-

się, że wydobycie ropy w Zatoce Meksykańskiej zwięk-

niu z II kw. br., chociaż nadal pozostawała poniżej

szy się z 1,25 mln b/d w 2013 r. do 1,67 mln b/d w 2015

poziomu sprzed blokady głównych terminali nafto-

r., w efekcie uruchomienia w br. jedenastu nowych

wych w tym kraju w połowie 2013 r. (1,4 mln b/d).

projektów. Sześć z nich rozpoczęło wydobycie w I po-

Obecnie prawie wszystkie główne terminale są gotowe

łowie br., a kolejne zostaną uruchomione w IV kw. br.

do eksportu ropy, co umożliwia wznowienie produkcji
z pól naftowych na wschodzie Libii. Jednak część pro-

Znacząco zweryfikowano w górę także prognozę pro-

blemów podnoszonych przez blokujących terminale

dukcji pozostałych paliw płynnych w USA. Oczekuje

pozostała nierozwiązana co wskazuje, że eksport ropy z

się, że podaż gazu płynnego HGL ma zwiększyć się z

Libii w dalszym ciągu związany jest z bardzo wysokim

2,6 mln b/d w 2013 r. do 3,1 mln b/d w 2015 r.

ryzykiem. Z tego względu DE przewiduje, że co najmniej do końca 2015 r. Libia nie zdoła osiągnąć po-

Wzrost produkcji w Stanach Zjednoczonych przyczynia

ziomu produkcji sprzed blokad.

się systematycznie do ograniczania importu paliw. O ile
w 2005 r. 60% konsumpcji paliw płynnych w USA sta-

Według oceny DE zakłócenia w produkcji irackiej ropy

nowiły paliwa importowane, to w 2013 r. udział impor-

spowodowane ofensywą Państwa Islamskiego okazały

tu obniżył się do 32%. DE przewiduje, że w roku 2015

się w lipcu i sierpniu br. stosunkowo niewielkie. Zaha-

udział paliw pochodzących z importu w ogólnej kon-

mowanie rozprzestrzeniania się wojny domowej w tym

sumpcji zmniejszy się do 21%, a więc będzie najniższy

kraju, głównie dzięki pomocy militarnej USA, pozwala

od 1968 r.

przypuszczać, że skala zakłóceń w dostawach ropy z
Iraku nie zwiększy się.
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Istotną zmianą w porównaniu z prognozą z maja br.

tym okresie ceny ropy Brent powinny kształtować się

jest obniżenie przyszłych nadwyżek mocy produk-

średnio na poziomie 103 USD/b. Utrzymaniu się cen

cyjnych w krajach OPEC, skoncentrowanych głównie

ropy na względnie stabilnym poziomie powinny sprzy-

w Arabii Saudyjskiej. W maju br. DE oczekiwał, że

jać relatywnie niskie nadwyżki mocy produkcyjnych w

wzrosną one średnio z 2,14 mln b/d w 2013 r. do 2,33

krajach OPEC oraz nadal wysoka skala zakłóceń w

mln b/d w 2014 r. i do 3,53 mln b/d w 2015 r. Taka skala

dostawach ropy. Oczekuje się także, że wzrost popytu

wzrostu dodatkowych mocy produkcyjnych stanowiła-

na ropę będzie w 2015 r. silniejszy w porównaniu z

by ważny element bezpieczeństwa na rynku ropy w

rokiem bieżącym.

sytuacji zwiększenia się skali zakłóceń ropy lub przyspieszenia wzrostu popytu na ropę. We wrześniu br. DE

Wykres 102. Prognozy cen ropy Brent i WTI (w USD/b)

obniżył oczekiwany wzrost nadwyżek mocy produkcyjnych w krajach OPEC do średnio 2,18 mln b/d w br. i
2,74 mln b/d w 2015 r. Szacunki te nie uwzględniają
dodatkowych zdolności produkcyjnych, które mogą być
dostępne w irańskim sektorze naftowym, a pozostają
obecnie wyłączone z powodu nałożenia przez USA i
Unię Europejską sankcji na sprzedaż ropy pochodzącej
z Iranu.

Światowe zapasy paliw płynnych
Źródło: Departament Energii USA
Od maja br. zmieniła się ocena sytuacji fundamentalnej na rynku ropy naftowej. W ciągu ostatnich
czterech miesięcy Departament Energii obniżył progno-

Na podobne tendencje wskazuje prognoza cen ropy

zę światowego popytu i jednocześnie zweryfikował w

Brent wyznaczona na podstawie notowań kontraktów

górę prognozę światowej podaży. Tak więc obecnie

terminowych. Notowania z tygodnia kończącego się

oczekuje się, że w br. powinien nastąpić wzrost świato-

4 września br. wskazują, że średnia cena ropy Brent

wych zapasów paliw płynnych (o 0,13 mln b/d), po spad-

wyniesie 103 USD/b w IV kw. 2014 r. (a więc będzie

ku o 0,42 mln b/d w 2013 r. (w maju oczekiwano stabili-

o 3 USD niższa w porównaniu z prognozą z maja br.)

zacji zapasów na poziomie z 2013 r.).

i 103 USD/b w 2015 r. (a więc będzie kształtowała się
o 1 USD powyżej poziomu z maja br.).

Według szacunków DE wzrost światowych zapasów
nastąpił także w sierpniu br. (o 0,5 mln b/d), co jest
nietypowym zjawiskiem o tej porze roku i świadczy o

Wykres 103. Notowania kontraktów terminowych ropy
Brent (w USD/b)

stosunkowo słabym popycie.
DE przewiduje, że zapasy rynkowe ropy i pozostałych
paliw płynnych w krajach OECD, które wyniosły 2,55
mld b na koniec 2013 r. (ekwiwalent 55 dni popytu),
wzrosną do 2,58 mld b na koniec 2014 r.

Prognoza cen ropy
Prognoza DE z września br. wskazuje na oczekiwaną stabilizację cen ropy w IV kw. br. i w 2015 r. W
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Źródło: Departament Energii USA

Stopy procentowe

Stopy procentowe
W III kw. 2014 r. stopy procentowe banków centralnych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej

Wykres 104. Stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych (%, p.a.)

Brytanii nie uległy zmianie.
W analogicznym okresie EBC obniżył główną
stopę procentową i zapowiedział rozpoczęcie polityki typu QE.
Oczekiwania analityków rynkowych wskazują,
że do końca 2014 r. długotermiopnowe stopy
procentowe ulegną wzrostowi.

Stany Zjednoczone
W dniu 16 grudnia 2008 r. FOMC podjął decyzję o
obniżeniu stopy fed funds o 75 pb do poziomu 0,25%.
Równocześnie FOMC poinformował, że poziom głów-

Źródło: Ecowin.

nej stopy procentowej FED będzie się zawierał w przedziale 0-0,25% w skali roku. Tym samym można stwierdzić, że w dniu 16 grudnia 2008 r. FED rozpoczął prowadzenie polityki zerowej stopy procentowej (ZIRP).
Od decyzji z 16 grudnia 2008 r. FOMC nie zmienił poziomu stopy procentowej fed funds, która nadal zawiera się w przedziale 0-0,25% w skali roku (por. Wykres
104). Tym samym od ponad pięciu lat poziom oficjalnych stóp procentowych w USA jest w zasadzie zerowy.

W ciągu III kw. 2014 r. rentowności amerykańskich
obligacji skarbowych nieznacznie podwyższyły się. W
okresie od końca czerwca 2014 r. do 19 września 2014 r.
rentowność obligacji 2-letnich wzrosła o ok. 11 pb,
rentowność obligacji 5-letnich uległa wzrostowi o ok.
18 pb, natomiast rentowność 10-letnia podwyższyła się
o ok. 6 pb. W efekcie powyższych zmian, w dniu 19
września 2014 r. rentowność obligacji 2-letnich ukształtowała się na poziomie 0,57% w skali roku, rentowność

Równocześnie podczas ostatniego posiedzenia FOMC

obligacji 5-letnich wyniosła 1,82% w skali roku, nato-

w dniu 17 września 2014 r. władze monetarne w Sta-

miast rentowność obligacji 10-letnich wyniosła 2,58% w

nach Zjednoczonych utrzymały stopy procentowe na

skali roku. Równocześnie w okresie od końca czerwca

niezmienionym poziomie. FED zapowiedział również

2014 r. do 19 września 2014 r. oczekiwana inflacja w

kontynuację zakupu dodatkowych papierów warto-

horyzoncie kolejnych 10 lat obniżyła się o 14 pb do

ściowych o zabezpieczeniu na rynku hipotecznym

poziomu ok. 2,1% w skali roku, podczas gdy w analo-

(MBS), jak również kontynuację programu skupu obli-

gicznym okresie realna 10-letnia stopa procentowa

gacji skarbowych o dłuższych terminach zapadalności.

wzrosła o 20 pb do poziomu ok. 0,45% w skali roku.

Od początku października br. redukcji ulegnie nato-

Obniżeniu uległy również poziomy oczekiwanej inflacji

miast tempo skupu obydwu typów papierów warto-

o innych horyzontach (por. Wykres 105).

ściowych, o 5 mld USD miesięcznie w obydwu przypadkach. W przypadku MBS redukcja z 10 mld USd do
5 mld USD miesięcznie. Z kolei w przypadku US Trsy
redukcja z 15 mld USD do 10 mld USD miesięcznie.
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Zgodnie z oczekiwaniami agencji Bloomberg z dnia 19
września 2014 r. stopa procentowa funduszy federalnych zostanie utrzymana na niezmienionym poziomie

Stopy procentowe

do II kw. 2015 r. W III kw. 2015 r. oczekuje się podwyż-

Strefa euro

ki o 25 pb oraz kolejnej również o 25 pb w IV kw. 2015
r. Z kolei w zakresie rentowności 10-letniej ankietowa-

We wrześniu br. władze monetarne EBC obniżyły

ni przez Bloomberga analitycy oczekują, że w horyzon-

główną stopę procentową o 10 pb do poziomu 0,05% w

cie do końca 2015 r. będzie obserwowany jej stopniowy

skali roku. Jednocześnie EBC zapowiedział rozpoczęcie

wzrost do poziomu około 3,44% w skali roku na koniec

zakupu papierów zabezpieczonych aktywami (ABS)

IV kw. 2015 r.

oraz wznowienie programu skupu obligacji zabezpieczonych (CBPP). Programy te mają doprowadzić do

Wykres 105. Break-even infation w Stanach Zjednoczonych (pkt.proc., p.a.)
5Y

7Y

10Y

20Y

zwiększania sumy bilansowej Eurosystemu o ok. 900
mld EUR.
Wykres 107. Stopy procentowe w strefie euro (%, p.a.)
Stopa EBC
rentowność obligacji dwuletnich
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Źródło: Ecowin.

Wykres 106. Dekompozycja rentowności 10-letniej w
Stanach Zjednoczonych (%, p.a.)

Źródło: Ecowin.

Oczekiwania inflacyjne 10Y

W ciągu III kw. 2014 r. rentowności europejskich obli-

Rentowność realna 10Y

gacji skarbowych poruszały się w trendzie spadkowym.

Rentowność nominalna 10Y
6

W okresie od końca czerwca 2014 r. do 19 września
2014 r. rentowność obligacji 2-letnich obniżyła się o 10

5

pb, rentowność obligacji 5-letnich spadły o 14 pb, na-

4

tomiast rentowność 10-letnich uległa spadkowi o 21 pb.

3

W wyniku powyższych zmian w dniu 19 września 2014

2

r. rentowność obligacji 2-letnich ukształtowała się na
poziomie -0,06% w skali roku, rentowność obligacji 5-

1

letnich na poziomie 0,20% w skali roku, natomiast

0

rentowność obligacji 10-letnich ukształtowała się na
poziomie 1,05% w skali roku. Równocześnie w okresie
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towność realna o 10-letnim terminie zapadalności obniżyła się o 6 pb do poziomu ok. 0,04% w skali roku,
podczas gdy oczekiwana w horyzoncie kolejnych 10 lat

Stopy procentowe

inflacja obniżyła się o 15 pb do poziomu ok. 1,01% w
skali roku.

Wykres 95 Stopy procentowe w Wielkiej Brytanii (%,
p.a.)
Stopa Banku Anglii
rentowność obligacji dwuletnich
rentowność obligacji pięcioletnich
rentowność obligacji dziesięcioletnich

Wykres 94. Dekompozycja rentowności 10-letniej w
strefie euro (%, p.a.)
7
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W ciągu III kw. 2014 r. rentowności brytyjskich obligacji skarbowych poruszały się w trendzie spadkowym. W
okresie od końca czerwca 2014 r. do 19 wzreśnia 2014 r.

Zgodnie z oczekiwaniami Bloomberga z dnia 19 wrze-

rentowność obligacji 2-letnich obniżyła się o 1 pb, ren-

śnia 2014 r. główna stopa procentowa EBC zostanie

towność obligacji 5-letnich spadła o 16 pb, natomiast

utrzymana na niezmienionym poziomie 0,05% w skali

rentowność obligacji o 10-letnim terminie zapadalności

roku do końca IV kw. 2015 r. W zakresie rentowności

obniżyła się o 13 pb. W rezultacie powyższych zmian w

10-letniej ankietowani przez Bloomberga analitycy

dniu 19 września 2014 r. rentowność obligacji 2-letnich

oczekują, że w horyzoncie do końca 2015 r. będzie miał

ukształtowała się na poziomie 0,88% w skali roku, ren-

miejsce jej systematyczny wzrost do poziomu około

towność obligacji 5-letnich na poziomie 1,87% w skali

1,59% w skali roku na koniec IV kw. 2015 r.

roku, a rentowność obligacji 10-letnich na poziomie
2,54% w skali roku.

Wielka Brytania
Zgodnie z oczekiwaniami Bloomberga z dnia 19 wrzeW III kw. 2014 r. Bank Anglii utrzymał stopę procen-

śnia 2014 r. Bank Anglii utrzyma główną stopę procen-

tową repo na niezmienionym poziomie. Ostatnia decy-

tową na niezmienionym poziomie do IV kw. 2014 r. W

zja o redukcji oprocentowania miała miejsce w dniu 5

2015 r. oczekiwany jest wzrost stopy procentowej Ban-

marca 2009 r., kiedy obniżono oprocentowanie o 50 pb

ku Anglii do poziomu 1,25% w skali roku na koniec

z poziomu 1,00% do 0,50%. Tym samym główna stopa

2015 r. Z kolei w zakresie rentowności 10-letniej ankie-

procentowa BoE znajduje się obecnie na poziomie

towani przez Bloomberga analitycy zakładają, że bę-

0,50% w skali roku. Poziom ten jest utożsamiany przez

dzie ona systematycznie wzrastać w ciągu 2015 r. do

analityków z polityką zerowej stopy procentowej.

poziomu około 3,36% w skali roku na koniec IV kw.

Równocześnie Monetary Policy Council Banku Anglii

2015 r.

kontynuuje dotychczasowy program APP w wysokości
375 mld funtów.
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wany, podczas gdy GBP, EUR były walutami przewar-
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tościowanymi w stosunku do korespondujących poziomów PPP, co było najbardziej widoczne w przypadku funta. W ciągu III kw. br. powyższe odchylenia

W III kw. 2014 r. dolar amerykański umocnił się
wobec głównych walut.
W kategoriach parytetu siły nabywczej (PPP)
dolar amerykański jest niedowartościowany,

najprawdopodobniej uległy zmniejszeniu w wyniku
umocnienia dolara.
Wykres 109. JPMorgan VXY Currency Volatility Index
(G7)

VXYVXY

a euro przewartościowane.
30,7
25,7

Główne waluty
W ciągu III kw. 2014 r. dolar amerykański aprecjonował
wobec głównych walut. W okresie od końca czerwca

20,7
15,7

2014 r. do dnia 19 września 2014 r. dolar amerykański
umocnił się o ok. 5,3% względem euro, o ok. 4,2%

10,7

względem funta oraz o ok. 5,8% względem jena. Równocześnie w omawianym okresie zmienność na głów-
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nych rynkach walutowych kształtowała się na wyższym

GBP/USD
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JPY/USD
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Wykres 110. Odchylenia nominalnych efektywnych
kursów walutowych (NEER) od poziomu parytetu siły
nabywczej (PPP)
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Wykres 108. Kurs euro, funta oraz jena względem
dolara (I 2006=1, wzrost oznacza deprecjację dolara)

sty 08
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poziomie niż w ciągu II kw. 2014 r.
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niedowartościowanie
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W kategoriach parytetu siły nabywczej (PPP) nominalny efektywny kurs dolara amerykańskiego (USD Trade
Weighted Index) był w II kw. 2014 r. niedowartościo-
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Reżim kursowy RMB
W dniu 15 marca br. Ludowy Bank Chin zwiększył
pasmo dziennych wahań kursu juana wobec dolara do
+/-2% z dotychczasowych +/- 1% dziennie.
W III kw. 2014 r. kurs USD/RMB cechował się wyższą
zmiennością niż w II kw. 2014 r. W okresie od końca
czerwca br. do 19 września br. jun umocnił się o 1,1%
wobec dolara.
Wykres 111. Kurs USD/RMB

USD/RMB
USD/RMB
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