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EUR-USD, dane dzienne Informacje gospodarcze 
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W kraju 
 
Produkcja przemysłowa w lutym 2023 r. spadła o 1,2% r/r, a w porównaniu z 
poprzednim miesiącem wzrosła o 0,4% - podał Główny Urząd Statystyczny. 
 
Produkcja przemysłowa w lutym spadła w 19 działach na 34 - podał Główny 
Urząd Statystyczny. 
 
Ceny produkcji przemysłowej w lutym 2023 r. wzrosły r/r o 18,4%, w ujęciu 
miesięcznym spadły o 0,4% - podał Główny Urząd Statystyczny. 
 
Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2023 r. 
wyniosło 7065,56 zł, co oznacza wzrost o 13,6% r/r - podał Główny Urząd 
Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze r/r wzrosło o 0,8%. 
 
Wzrost wynagrodzeń w lutym 2023 r. względem stycznia spowodowany był 
wypłatami m.in. premii i nagród rocznych, jubileuszowych, premii z powodu 
inflacji, podwyższeniem wynagrodzeń oraz wypłatami odpraw emerytalnych - 
podał Główny Urząd Statystyczny. 
 
Cykl podwyżek stóp procentowych pozostaje otwarty ze względu na 
zewnętrzne ryzyka dla krajowej inflacji - uważa członkini RPP, Gabriela 
Masłowska. Jej zdaniem dyskusja o obniżkach stóp będzie możliwa, gdy 
inflacja spadnie poniżej 10 proc., co może nastąpić jesienią, i będzie 
pewność, że dalsza tendencja spadkowa CPI jest trwała. 
 
Wskaźnik wolnych miejsc pracy w IV kwartale 2022 r. w Polsce wyniósł 0,9% 
wobec 1,1% w III kwartale - podał Eurostat.  
 
Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lutego 2023 r. wzrosło o 28,5 mld zł 
(+2,4 proc.) m/m i wyniosło ok. 1.234,3 mld zł - podał resort finansów w 
szacunkowych danych. 
 
Bank Gospodarstwa Krajowego odwołuje przetarg sprzedaży obligacji 
zaplanowany na 22 marca - podał bank w komunikacie. 
 
Decyzja dotycząca ewentualnego przedłużenia "zerowej" stawki VAT na 
żywność na drugie półrocze 2023 r. zostanie podjęta w kwietniu - 
poinformował rzecznik rządu Piotr Muller. 
 
Ze świata 
 
Stopy procentowe w Chinach pozostały bez zmian - podał Ludowy Bank Chin 

(PBOC) w komunikacie. 
 
 
 
 
 

 

EUR-PLN, dane dzienne 
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USD-PLN, dane dzienne 
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CHF-PLN, dane dzienne 
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Źródło: Refinitiv, opracowanie własne 
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Rynek walutowy i rynek akcji Komentarz 

poziom
zmiana 

dzienna

Rynek walutowy %

EUR-PLN 4,7049 0,06

USD-PLN 4,3863 -0,45

CHF-PLN 4,7184 -0,78

EUR-USD 1,0719 0,50

Rynek akcji pkt %

WIG20 1687 0,50

DAX 14 933 1,12

SP500 3 952 0,89

TOPIX 1 929 -1,54  

 

Nieoczekiwany spadek r/r w przemyśle  
 
W lutym produkcja w przemyśle skurczyła się 1,2% r/r po wzroście o 1,8% r/r 
miesiąc wcześniej, co było nieoczekiwane przez analityków. Przetwórstwo 
przemysłowe obniżyło się w lutym o 0,1% r/r, a najgłębszy spadek aktywności 
odnotowano w sektorze energetycznym, o 4,7% r/r. Produkcja przemysłowa w 
lutym spadła w 19 działach na 34. Największe spadki r/r produkcji wystąpiły w 
produkcji metali, a następnie w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych. 
Najbardziej r/r produkcja wzrosła dla urządzeń elektrycznych, pojazdów 
samochodowych oraz maszyn i urządzeń. W ujęciu odsezonowanym produkcja 
w przemyśle wzrosła w lutym, po spadku w styczniu, utrzymując się na 
trendzie wzrostowym. W okresie styczeń-luty ’23 przeciętna aktywność w 
przemyśle r/r jest niższa niż w 4Q’22, co przełoży się na dalsze hamowanie 
dynamiki PKB w 1Q’23.  
 
Inflacja PPI tylko nieznacznie w dół. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu 

systematycznie w ostatnich miesiącach obniżają się. W lutym dynamika r/r 
ponownie obniżyła się, do 18,4% r/r wobec 18,5% w styczniu, nadal 
pozostając pod silnym wpływem drożejących cen energii. W przetwórstwie 
przemysłowym dynamika cen obniżyła się do 11,3% r/r, dając nadzieję na 
hamowanie inflacji konsumenckiej. 
 
Dane z rynku pracy za luty nie wskazują jeszcze na hamowanie presji 
na wzrost wynagrodzeń. Dynamika przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw była w lutym wyższa od naszych i 
rynkowych oczekiwań i wyniosła 13,6% r/r wobec 13,5% r/r miesiąc 
wcześniej. W ujęciu m/m wynagrodzenia wzrosły w lutym o 2,6%, czego 
przyczyną były m.in. wypłaty premii, premii z tytułu inflacji, a także podwyżek 
wynagrodzeń. Najwyższą dynamikę wynagrodzeń odnotowano w górnictwie i 
wydobywaniu (42,2%). Z jednej strony wobec słabnącej aktywności 
gospodarczej spodziewalibyśmy się większej presji na wygaszanie wzrostu 
wynagrodzeń. Z drugiej strony wysoka inflacja utrzymuje presję na podwyżki 
płac. Od blisko roku utrzymuje się spadek płac realnych, a dynamika funduszu 
wynagrodzeń jest realnie mniej więcej od połowy ub. roku ujemna (-3,3% r/r 
w lutym ’23). Realny spadek siły nabywczej przekłada się na redukcję 
konsumpcji, co powinno sprzyjać hamowaniu inflacji. Jednakże na razie te 
procesy zachodzą wolniej niż byśmy tego oczekiwali, prawdopodobnie za 
sprawą relatywnie wysokiej inflacji, znacząco odbiegającej od celu NBP. 
Spodziewamy się, że dopiero w drugiej połowie bieżącego roku pojawi się 
szansa na dodatnie wzrosty realnych płac. Więcej o danych piszemy tutaj. 
 
Dolar z lekkim osłabieniem. Wczoraj kurs EUR-USD zakończył dzień nieco 
powyżej 1,07. Dolar nieco się osłabił w tej parze walutowej. Rynek obawia się, 
że Fed może się jutro nawet wycofać z zacieśniania polityki pieniężnej wobec 
obecnego kryzysu wywołanego upadkiem kilku banków amerykańskich. 
Dolarowi nie sprzyjać mogą także „mocne” wypowiedzi członków EBC o 
determinacji w dalszej walce z inflacją poprzez podnoszenie stóp 
procentowych. 
 
Złoty pozostaje stabilny. Wczorajszy dzień nie przyniósł żadnych zmian na 
kursie EUR-PLN, który pozostaje na poziomie ok. 4,70.  
 
Dalsze umocnienie polskiego długu. Rentowności polskich SPW ponownie 
się wczoraj obniżyły, tym razem o ok. 5 p.b. Rentowności utrzymują się 
poniżej 6%.  
 
Dziś o 10:00 GUS opublikuje dane za luty o sprzedaży detalicznej (konsensus 
PAP w cenach stałych: -1,5% r/r vs. nasza prognoza -0,1% r/r), a także o 
produkcji budowlano-montażowej (nasze oczekiwania na poziomie +1,4% r/r). 
O 11:00 poznamy najnowszy odczyt indeksu ZEW dla Niemiec.  
 
Zachęcamy do korzystania z naszego serwisu internetowego (tutaj), na którym 

można znaleźć nasze aktualne i archiwalne publikacje. 

e 

Rynek pieniężny i rynek długu 

poziom
zmiana 

dzienna

Rynek pieniężny % p.b.

1M WIBOR 6,86 0

3M WIBOR 6,90 -2

6M WIBOR 6,96 0

Obligacje skarbowe, PLN % p.b.

2Y 5,83 -6

5Y 5,85 -1

10Y 5,96 -4
 

poziom
zmiana 

dzienna

Spread PL vs DE p.b. p.b.

DE2Y 351 5

DE5Y 378 5

DE10Y 386 -1

Spread PL vs US p.b. p.b.

US2Y 191 -14

US5Y 228 -11

US10Y 248 -12  
 

Krzywa rentowności PLN 
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Polskie dziesięciolatki – spread do Bunda 
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 Źródło: Refinitiv, opracowanie własne 

https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/informacje/serwis-ekonomiczny/komentarze-specjalne/komentarz-1.html
https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/informacje/serwis-ekonomiczny.html
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Istotne wydarzenia w bieżącym tygodniu 
 

 

 

 

 

 

Godz. Kraj Wydarzenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednio

Poniedziałek

8:00 Niemcy Inflacja PPI, % luty 15,8 14,5 17,6

10:00 Polska Produkcja przemysłowa r/r, % luty -1,2 0,8 1,8

10:00 Polska Ceny produkcji sprzedanej przemysłu r/r luty 18,4 17,7 20,1

10:00 Polska Wynagrodzenie r/r, % luty 13,6 11,9 13,5

10:00 Polska Zatrudnienie r/r, % luty 0,8 1,0 1,1

11:00 strefa euro Bilans handlu zagranicznego s.a., mln EUR styczeń -11,3 -16000,0 -13400,0

Wtorek

0:00 Japonia Dzień wolny

10:00 Polska Sprzedaż detaliczna r/r, % luty -1,5 -0,3

10:00 Polska Produkcja budowlano-montażowa r/r, % luty 1,3 2,4

11:00 Niemcy Indeks instytutu ZEW marzec 15,0 28,1

15:00 USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym, mln luty 4,2 4,0

Środa

10:00 strefa euro Saldo rachunku bieżącego s.a. styczeń 15,9

12:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny, % marzec 6,5

14:00 Polska Podaż pieniądza M3 luty 6,5 6,9

15:30 USA Zmiana zapasów ropy, tys. brk marzec 1550,0

19:00 USA Decyzja FOMC ws. stóp procentowych, % marzec 4,8 4,5

19:30 USA Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC marzec

Czwartek

10:00 Polska Stopa bezrobocia, % luty 5,5 5,5

13:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tys. marzec 198,0 192,0

15:00 USA Sprzedaż nowych domów, tys. luty 650,0 670,0

Piątek

9:15 Francja Indeks PMI dla przemysłu marzec 48,0 50,5

9:15 Francja Indeks PMI dla usług marzec 52,5 53,1

9:30 Niemcy Indeks PMI dla przemysłu marzec 47,0 47,3

9:30 Niemcy Indeks PMI dla usług marzec 51,0 50,9

10:00 strefa euro Indeks PMI dla przemysłu marzec 49,0 48,8

10:00 strefa euro Indeks PMI dla usług marzec 52,5 52,7

13:30 USA Zamówienia na dobra bez środków trans. m/m, % luty 0,2 0,8

13:30 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku m/m, % luty 0,6 -4,5

14:45 USA Indeks PMI dla przemysłu marzec 47,0 46,9

14:45 USA Indeks PMI dla usług marzec 50,2 50,6
 

 
 
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo ,n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo, w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych w okresie 
wst. - odczyt wstępny, rew. - odczyt zrewidowany, fin. - odczyt finalny 
 

Powyższy materiał (dalej Materiał) został przygotowany przez Dział Analiz Makroekonomicznych Alior Bank SA . Właścicielem Materiału  jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

Powielanie bądź publikowanie Materiału lub jego części bez pisemnej zgody Alior Bank S.A. jest zabronione.  

Materiał ma charakter informacyjny, w szczególności  nie stanowi: rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, rekomendacji udzielonej w związku ze świadczeniem  usługi doradztwa inwestycyjnego (usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na 

podstawie odrębnej umowy o doradztwo inwestycyjne), porady inwestycyjnej o charakterze ogólnym, badania inwestycyjnego, jak również nie może być traktowany jako usługa doradztwa 

podatkowego bądź prawnego.  
Alior Bank S.A. podjął starania aby Materiał został sporządzony w sposób rzetelny, z  zachowaniem zasad metodologicznej poprawności oraz z należytą starannością.  

Materiał wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień sporządzenia. Alior Bank S.A. nie zobowiązuje się do aktualizacji Materiału po dniu publikacji. Materiał został sporządzony 

na podstawie ogólnodostępnych informacji, uznanych przez Dział Analiz Makroekonomicznych za wiarygodne, przy czym  Alior Bank S.A. ani sporządzający Materiał pracownicy nie ponoszą 
odpowiedzialności za rzetelność oraz prawdziwość materiałów źródłowych sporządzonych przez podmioty trzecie, a wykorzystanych do opracowania Materiału.  

Materiał może zawierać prognozy co do zdarzeń przyszłych, które są niepewne  oraz są obaczone ryzykiem błędu.   

Podejmując decyzje inwestycyjne Klient powinien kierować się własną, niezależną oceną. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych. 

Źródłem danych są m.in. GUS, NBP, PAP, Refinitiv, Bloomberg, GPW, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. 


