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Perspektywy globalnej koniunktury systematycznie się pogarszają 

 
Tempo podwyżek stóp procentowych w USA i strefie euro nie spada… 

 
… a NBP robi lekko zaskakującą pauzę (?) w cyklu  

  
 

Rynek akcji  

 

Zmiana notowań cen spot od końca ’21 (średnie 

tygodniowe) 
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Rynki akcji 
 
Na przestrzeni ostatnich tygodni miały miejsce wydarzenia 
niesprzyjające wycenom aktywów ryzykownych, w tym akcji. 
Po pierwsze główne banki centralne, na czele z Fed, we 
wrześniu zaostrzyły retorykę, sugerując, że podwyższone 
stopy procentowe zostaną z nami na dłużej. Po drugie relacje 
na linii Rosja – „zachód” uległy dalszej erozji, przesuwając UE 
bliżej scenariusza pogłębienia kryzysu energetycznego, przy 
rosnącym ryzyku trwałego odcięcia dostaw gazu z Rosji. I 
wreszcie po trzecie z Wielkiej Brytanii nadeszły niepokojące 
sygnały napięć w systemie finansowym jakie rodzi policy mix 
(zacieśnianie polityki monetarnej, przy jednoczesnym 
luzowaniu fiskalnym ukierunkowanym na obniżenie kosztów 
energii) w otoczeniu europejskiego kryzysu energetycznego. 
Bank Anglii był zmuszony interweniować skupując 
długoterminowe obligacje, a rząd Wielkiej Brytanii musiał się 
wycofać z części propozycji stymulusa fiskalnego. Summa 
summarum na rynkach akcji obserwowaliśmy powrót 
dominujących w tym roku negatywnych tendencji. W ujęciu 
YTD amerykański SP500 z początkiem października traci ok. 
21%, niemiecki DAX podobnie, warszawski WIG jest ok. 30% 
pod kreską, a MSCI EM (rynki wschodzące) ok. 27%.  
 
Surowce 
 
Rynek surowcowy mniej więcej od czerwca br. wysyła 
dezinflacyjne sygnały. Początkowy silny impuls wzrostowy 
wynikający z wybuchu wojny w Ukrainie był stopniowo 
ograniczany z jednej strony przez pogarszające się 
perspektywy popytu (m.in. hamowanie globalnej 
gospodarki), a z drugiej strony przez luzowanie ograniczeń 
po stronie podażowej, w tym m.in. częściowe udrożnienie 
eksportu zbóż z Ukrainy, czy też uwalnianie strategicznych 
rezerw ropy przez niektóre państwa, w tym przez USA.  
 
Jednym z wyjątków, nie podlegającym powyższej, z grubsza 

nakreślonej regule, były ceny gazu. Tu możliwości zmiany 
kierunków dostaw są mało elastyczne, ze względu na 
ograniczone możliwości infrastruktury (gazociągi, terminale 
LNG). Nasilenie szantażu energetycznego przez Rosję w 
minione wakacje doprowadziło do wzrostu cen gazu w 
Europie do niespotykanych poziomów. Państwa europejskie 
jednak w tym czasie prężnie odbudowywały zapasy przed 
zimą, co stanowi do pewnego stopnia zabezpieczenie na 
nadchodzące miesiące wyższego zużycia. Magazyny są już 
zapełnione powyżej planu, a dodatkowo UE przystąpiła do 
interwencji na rynku energii. W rezultacie w ostatnich 
tygodniach ceny gazu w Europie wyraźnie spadły, ok. 2-
krotnie od niedawnych szczytów. 
 
W innym położeniu na osi czasu jest podaż ropy. Stany 
Zjednoczone od kilku miesięcy znacząco stymulują dostawy 
surowca na rynek kosztem opróżnianych w szybkim tempie 
rezerw strategicznych. To wspiera spadki cen surowca. W 
listopadzie ten proces prawdopodobnie zostanie jednak 
znacząco spowolniony/zakończony. Jednocześnie państwa z 
OPEC+ zapowiedziały, że od listopada mocno zredukują (o 
ok. 1% globalnej konsumpcji) dostawy ropy, w odpowiedzi 
na obserwowane spowolnienie gospodarcze. Okres 
sprzyjający spadkom cen surowca powoli mija.  
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Chiny – ścieżka PKB, porównanie czerwcowej i 

wrześniowej prognozy OECD (2021=100, ceny stałe)  

 

Chiny – indeksy PMI (S&P Global) 

 

USA – sprzedaż nowych domów (tys., annualizowane) 

        

USA – indeksy PMI usług 

 
Źródło: Bloomberg, OECD, opracowanie własne DAM 

Chiny 
 
OECD, który z końcem września publikował rewizję swoich 
prognoz dla globalnej gospodarki, potwierdził obniżające się 
perspektywy koniunktury dla Chin. Prognoza wzrostu PKB na 
’22 została zredukowana z 4,4% do 3,2%, a na ’23 z 4,9% 
do 4,7%. Ze strony organizacji mamy więc sugestię, że 
potencjał drugiej gospodarki świata trwale się obniża i 
tegoroczny słaby wynik, będący w dużej mierze pokłosiem 
kontynuacji polityki znacznych restrykcji epidemicznych, w 
przyszłym roku raczej nie zostanie skompensowany silnym 
odbiciem. Przeciągająca się walka z C-19 uwypukla 
strukturalne problemy gospodarki Państw Środka, tj. 
głównie: napędzane zadłużeniem przeinwestowanie 
infrastruktury i nadmierny rozrost sektora nieruchomości 
mieszkaniowych oraz słabość krajowego konsumenta.  
 
Wrześniowe odczyty PMI od S&P Global potwierdzają, że 
chińscy przedsiębiorcy funkcjonują w rytmie restrykcji 
epidemicznych, które są implementowane co rusz to w innych 
miejscu kraju, w ślad za wykryciem nowych ognisk wirusa. 
Po wyraźniejszym ożywieniu sektora usług w czerwcu, lipcu i 
sierpniu (PMI poruszał się w okolicy 55) we wrześniu PMI 
spadł do 49,3 sygnalizując kontrakcję. Wskaźnik dla 
przemysłu zachowuje się bardziej rachitycznie i we wrześniu 
spadł do 48,1 z 49,5 miesiąc wcześniej. Firmy prezentują 
coraz mniej optymizmu – w przypadku sektora usług 
subindeks dot. oceny przyszłości osiągnął drugi najniższy 
poziom od sierpnia’20, a w przemyśle najniższy od 
listopada’19. Przy kiepskim popycie wewnętrznym i 
słabnącym zewnętrznym firmy redukują zatrudnienie. W 

kontekście globalnym ważny jest sygnał kontynuacji 
spadających cen producentów, którzy walcząc o klienta, 
redukują marże.  
 
USA 
 
We wrześniu kluczowym wydarzeniem ekonomicznym w USA 
było posiedzenie banku centralnego. Fed jeszcze bardziej 
zaostrzył swoją komunikację sugerując, że stopy procentowe 
wzrosną najmocniej od Kryzysu Finansowego i co ważniejsze 
taki podwyższony poziom zostanie z nami na dłużej. Bank 
centralny działa w otoczeniu opornie hamującej presji 
inflacyjnej oraz zaskakująco silnego rynku pracy. Jego 
działanie jest zatem ukierunkowane na dalszą destrukcję 
popytu, co powoli rodzi pytania o granice wytrzymałości 
systemu finansowego. A bieżące dane sugerują, że popyt 
wewnętrzny jest dość odporny i wcale nie zamierza zbyt 
szybko kapitulować.  
 
W tym ostatnim kontekście warto zwrócić uwagę przede 
wszystkim na dane z rynku nieruchomości mieszkaniowych. 
Po okresie szybkiego chłodzenia tego obszaru do lipca br., 
napędzanego rosnącym kosztem kredytu oraz wciąż 
wysokimi cenami, w sierpniu doszło do znacznego odbicia w 
sprzedaży nowych domów (28,8% m/m po wyr. sez.). To 
raczej anomalia w ramach dominującego trendu, ale 
wstępnie sygnalizująca, że hamowanie w sektorze jest 
wolniejsze od oczekiwań. Tu warto wspomnieć, że m.in. 
poprawa koniunktury w tym obszarze poprawia oczekiwania 
dot. dynamiki PKB USA w 3Q’22. Możemy zatem zobaczyć 
solidny dodatni wynik w ujęciu k/k, po dwóch z rzędu 
kwartałach obniżania się. Tak przynajmniej sugeruje nowcast 
od Atlanta Fed. 
 
We wskaźnikach koniunktury w ostatnich miesiącach nastąpił 
istotny rozdźwięk pomiędzy dwoma głównymi szerokimi 
wskaźnikami PMI, tym dostarczanymi przez ISM oraz przez 
S&P Global. Ten zaburzał ocenę bieżącej sytuacji 
gospodarczej w USA. Na chwilę obecną wydaje się, że 
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USA – rynek pracy 

 
 

USA – inflacja CPI (%, r/r) 

 

Stopy procentowe w USA i strefie euro  

 

Strefa euro – indeksy koniunktury wg KE 

 
Źródło: Bloomberg, opracowanie własne DAM 

wskazania indeksu od ISM, który w przypadku sektora usług 
sugerował dalszą ekspansję w 3Q’22 były bliższe prawdy niż 
tego od S&P Global.  
 
Rynek pracy schładza się, ale w umiarkowanym tempie. Wg 
badania przedsiębiorstw we wrześniu przybyło 263 tys. 
nowych etatów wobec 315 tys. w sierpniu. Pomimo 
mniejszego tempa kreacji miejsc pracy, to wciąż poziom z 
górnego przedziału obserwacji sprzed 2020. Do tego 
odnotowany został spadek stopy bezrobocia z 3,7% do 3,5%, 
tylko częściowo tłumaczony obniżeniem się aktywności 
zawodowej (z 62,4% do 62,3%). Płace w ujęciu nominalnym 
rosły o 0,3% m/m (sa) oraz 5% r/r. To solidne tempo, przy 
czym w ujęciu realnym utrzymujące się cały czas na 
wyraźnym minusie (blisko -3% r/r). Nie widać szczególnie 
wysokiej presji płacowej, ale w obecnym otoczeniu 
inflacyjnym Fed będzie zapewne celował w niższe nominalne 
tempo wzrostu płac. 
 
Inflacja bowiem spada, ale robi to bardzo opornie. W sierpniu 
wskaźnik CPI obniżył się z 8,5% r/r do 8,3% r/r. Cofnięcie 
było jednak wypracowane w otoczeniu cofających cen paliw. 
Tu z kolei trwałość tendencji wcale nie jest pewna, gdyż w 
okolicach wyborów do Kongresu (początek listopada) 
zakończone zostanie zapewne uwalnianie ropy z rezerw 
strategicznych USA, a OPEC+ planuje w przyszłym miesiącu 
znaczące cięcia podaży surowca. Do tego dochodzi 
utrzymujące się wysokie momentum inflacji bazowej, 
skutkujące jej wzrostem z 5,9% r/r do 6,3% r/r.  
 
W USA we wrześniu odbyło się posiedzenie FOMC. Na nim 

zapadła decyzja o trzeciej z rzędu podwyżce stóp 
procentowych Fed o 75 p.b. (obecnie przedział 3-3,25%). 
Taki ruch był spodziewany. Tym niemniej retoryka Fed 
okazała się bardziej restrykcyjna od oczekiwań. Prezes banku 
stwierdził, że nawet jeśli zaobserwowane zostanie cofnięcie 
inflacji, stopy pozostaną na wyższym poziomie przez dłuższy 
czas, w obawie przed nawrotami niestabilności cenowych. Z 
długoterminowego punktu widzenia (wielu lat) to raczej 
dobra wiadomość (rokująca skuteczną walkę z inflacją), 
natomiast w krótkim terminie (1-2 lata) oznacza ryzyko 
mocniejszej dekoniunktury. W swoich projekcjach członkowie 
FOMC spodziewają się, że stopa Fed sięgnie ok. 4,5% na 
przełomie 2022 i 2023 i pozostanie na tym poziomie do końca 
przyszłego roku. Przy zaznaczającym się opornym 
hamowaniu koniunktury gospodarczej rośnie ryzyko, że 
działania Fed, jednoznacznie ukierunkowanego na walkę z 
inflacją, będą coraz mocniej testować wytrzymałość systemu 
finansowego. Jeśli stopy procentowe w USA wzrosną do 
poziomów oczekiwanych przez członków banku (ok. 4,5%) 
będą już blisko poziomów maksymalnych obserwowanych 
przed wybuchem Kryzysu Finansowego (5-5,25%). 
 
Europa 
 
Koniunktura w strefie euro stopniowo ulega erozji na co 
wskazuje znakomita większość miękkich wskaźników. W 
bardziej opóźnionych twardych danych również widać, że z 
początkiem 3 kwartału gospodarka wyraźniej spowolniła po 
zaskakująco udanym 2 kwartale. W pozytywnym kierunku 
oddziałuje jeszcze prawdopodobnie postpandemiczne 
ożywienie w usługach, a także nieco lepsza postawa sektora 
automotive, realizowana na fali luzowania w łańcuchach 
dostaw. Nie wystarcza to jednak aby kompensować skutki 
kryzysu energetycznego i inflacyjnego, przeplatających się ze 
sobą. EBC musi walczyć z nasilającą się presją cenową w 
trudnym otoczeniu, gdyż jednocześnie strefa euro zmierza w 
kierunku scenariusza niemal całkowitego odcięcia dostaw 
gazu z Rosji.   
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Strefa euro – inflacja HICP (%, r/r) 
 

 

Strefa euro –indeksy PMI Composite (S&P Global) 

 
Niemcy – produkcja samochodów (śr. 3M, tys. szt.), wg 

VDA 

 
 

Strefa euro – zadłużenie gg/PKB (%), wybrane państwa 

 

Źródło: Bloomberg, opracowanie własne DAM 

W swojej najnowszej prognozie OECD redukuje swoje 
prognozy wzrostu PKB na ’23 dla strefy euro z 1,6% do 0,3% 
coraz wyraźniej doważając pogarszające się perspektywy 
kryzysu energetycznego i inflacyjnego. Jednocześnie 
podniesione zostały prognozy wzrostu gospodarczego na ’22: 
z 2,6% do 3,1%. To z kolei skutek silniejszego od oczekiwań 
wyniku państw południa (w tym Włoch i Hiszpanii), 
napędzanego w znacznej mierze solidnym ożywieniem w 
turystyce. W górę poszły też prognozy inflacji HICP zarówno 
na ’22 (z 7,1% do 8,1%), jak i na ’23 (z 4,6% do 6,2%). Dla 
porównania OECD jednocześnie prognozuje CPI dla USA w 
’23 na poziomie 3,4%.  
 
Najświeższy, wrześniowy odczyt inflacji HICP dla strefy euro, 
tylko potwierdza, że nie widać żadnego hamowania presji 
cenowych, a wysokie koszty nośników energii po stronie 
przedsiębiorców coraz wyraźniej przenikają do cen 
konsumenckich. Wskaźnik HICP wzrósł z 9,1% r/r do 10% 
r/r, oczywiście wyznaczając nowe maksimum w historii 
wspólnej waluty. Inflacja bazowa wzrosła z 4,3% r/r do 4,8% 
r/r, a inflacja usług z 3,8% r/r do 4,3% r/r.  
 
W kluczowych twardych danych miesięcznych widać, że 
3Q’22 nie jest udany dla gospodarki strefy euro. To właśnie 
na okres wakacyjny przypada moment największego 
przyspieszenia hurtowych cen energii, co niewątpliwie ma 
negatywne skutki zarówno dla bieżącej koniunktury jak i dla 
nastrojów w biznesie. Produkcja przemysłowa strefy euro w 
lipcu spadła o 2,3 % m/m wyr. sez. oraz o 2,4% r/r. Tu nieco 
jaśniejszym wycinkiem krajobrazu jest obserwowane 
wyraźne odbicie w niemieckiej motoryzacji, korzystającej z 

udrażniania dostaw półprzewodników. Sprzedaż detaliczna w 
strefie euro ma swoje słabsze momenty od czerwca, kiedy to 
zaczęła pokazywać negatywne dynamiki w ujęciu r/r. W 
sierpniu spadała o 2% r/r. 
 
We wszelkich badaniach generalnie obecna jest dość 
powszechna deterioracja nastrojów zarówno konsumentów 
jak i przedsiębiorstw. W tym pierwszym przypadku wskaźnik 
prezentowany przez Komisję Europejską pokazuje poziomy 
najniższe na przestrzeni co najmniej dwóch dekad. Przy 
rekordowo niskim bezrobociu (6,6%) to zjawisko, 
wskazujące na znaczne niezadowolenie wynikające z 
szybkiego osłabienia realnych dochodów. Poza tym 
stopniowo obniżają się najpopularniejsze indeksy nastrojów 
biznesu. PMI Composite od S&P Global sugeruje 
umiarkowany spadek PKB k/k w 3Q’22. Najniżej od 1Q’21 
znalazły się indeksy ESI, a niemiecki Ifo w warstwie 
oczekiwań jest niemal dramatyczny w kontekście perspektyw 
największej gospodarki eurozony – sugeruje możliwość 
nadejścia głębokiej recesji na miarę tych z ’09 i ’20, kiedy to 
PKB Niemiec spadało odpowiednio o 5,7% oraz 3,7%.   
 
EBC zdecydowanie nie ma łatwego zadania w takim 
otoczeniu. Z jednej strony narastająca presja inflacyjna 
zmusza bank centralny do zacieśniania polityki monetarnej. 
Z drugiej strony nasilają się ryzyka zarówno te dotyczące 
pogarszającej się koniunktury gospodarczej, dodatkowo  
osłabianej przez rosnący koszt pieniądza, jak i te wynikające 
z napięć w systemie finansowym. Spadającym wycenom 
obligacji towarzyszy wzrost kosztów obsługi zadłużenia 
państw, co jest szczególnie mało komfortowe w przypadku 
krajów południa Europy, które mają szczególnie wysokie 
wskaźniki długu publicznego. W przypadku Włoch zadłużenie 
w relacji do PKB przekracza 150%, a w przypadku Hiszpanii 
jest zbliżone do 120%. Tymczasem EBC walczący z 
perspektywą odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych, zamierza 
kontynuować podwyżki stóp procentowych. Wycen rynkowe 
sugerują obecnie dojście stopy depozytowej banku w okolice 
3% w połowie przyszłego roku.  
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Polska – sprzedaż detaliczna (2015=100, wyr. sez.) 

 

Polska – produkcja przemysłowa (gru’19=100, wyr. 

sez.) 

 
 

Polska – PMI przemysłu 

 

Polska – dynamika wynagrodzeń brutto w SP (%, r/r) 

 
źródło: Bloomberg, GUS, opracowanie własne DAM 

Polska 
 
Najbardziej aktualny obraz polskiej gospodarki, jaki wyłania 
się z ostatnio publikowanych danych, wg naszych szacunków, 
sugeruje dalsze hamowanie rocznego tempa wzrostu PKB. 
Spodziewamy się, że wzrost gospodarczy w 3Q’21 wyniósł 
3,5% r/r wobec 8,5% r/r w 1Q’22 oraz 5,5% r/r w 2Q’22. W 
4Q’22 z kolei spodziewamy się już wzrostu PKB poniżej 1%, 
co w sumie powinno złożyć się na całoroczną dynamikę ok. 
4,3%.  
 
W aktualnych danych o sprzedaży detalicznej, po wyraźnym 
czerwcowym osunięciu, obecnie obserwujemy pewną 
stabilizację wydatków konsumpcyjnych, wspieraną m.in. 
pierwszym okresem wakacyjnym bez restrykcji 
epidemicznych, a także realizacją odłożonego popytu w 
handlu samochodami (odblokowana podaż). Do tego 
dochodzi wciąż mocny segment dóbr pierwszej potrzeby, 
gdzie utrzymuje się pozytywny wpływ napływu imigrantów 
głównie z Ukrainy.  
 
W produkcji przemysłowej po hamowaniu w 2Q’22, ostatnio 
również można zaobserwować stabilizację sytuacji, m.in. za 
sprawą redukcji zaległości produkcyjnych (np. sektor 
motoryzacyjny). Gdzieś w tle widzimy odbicie w dobrach 
zaopatrzeniowych, co może mieć częściowo źródła w 
produkcji na zapas przy bardzo niepewnej przyszłości na 
rynku energii. Powyższe może przyhamować trwającą 
redukcję zapasów przez krajowych przedsiębiorców, po tym 
jak w drugiej połowie ’21 i na początku ’22 gromadzili je na 
potęgę. Nastroje w przemyśle dot. najbliższej przyszłości 

pozostają jednak od kilku miesięcy negatywne.  
 
Tematem gospodarczym numer 1 pozostaje wzrost inflacji. 
Wskaźnik CPI we wrześniu podniósł się do 17,2% r/r wobec 
16,1% r/r w sierpniu. Inflacja bazowa (bez żywności i energii) 
wg naszych szacunków skoczyła z 9,9% r/r do 10,7% r/r.  
Znaczące wzrosty cen energii na rynku hurtowym przenoszą 
się na odbiorcę końcowego. To z jednej strony swego rodzaju 
mniejsze zło, bo redukuje bieżące napięcia kosztowe w 
firmach. Z drugiej strony koszt długoterminowy – ryzyko 
odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych, może być większy. 
Niewielkim pocieszeniem jest fakt, że presja inflacyjna jest 
powszechna w krajach CEE.  
 
Obraz rynku pracy jeszcze po części faworyzuje jego 
proinflacyjny charakter - stopa bezrobocia rejestrowanego 
we wrześniu wg wstępnego szacunku MRiPS była rekordowo 
niska (4,8%). Ale po stronie wynagrodzeń zaznaczają się już 
procesy, które powinny redukować popyt konsumencki, a co 
za tym idzie presję na wzrost cen. Dynamika płac realnych 
(skorygowana o inflację) w całej gospodarce jest już ujemna 
od 2Q’22, a w sektorze przedsiębiorstw (pow. 9 pracujących) 
w sierpniu była najniższa co najmniej na przestrzeni ostatnich 
dwóch dekad (-2,9% r/r). 
 
Mimo rosnącej inflacji, słabego złotego oraz „jastrzębiego” 
nastawienia głównych banków centralnych, RPP w 
październiku zdecydowała się na zatrzymanie podwyżek stóp 
procentowych. Główna stopa NBP nadal wynosi 6,75%. Z 
komunikacji banku wynika, że większość w Radzie uznaje 
dotychczasowe dostosowanie stóp procentowych za 
optymalne na obecną chwilę, a utrzymujący się wzrost inflacji 
pozostaje w opinii gremium poza polem oddziaływania 
polityki banku. Z kolei spodziewane spowolnienie powinno 
redukować inflację. Dalsze podwyżki stóp procentowych nie 
są wykluczane, aczkolwiek widać dużą niechęć do takich 
ruchów.  
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Polska – inflacja CPI na tle wybranych krajów CEE 

 
 
Stopy procentowe w regionie CEE (%). Polska, Węgry, 
Czechy 

 
źródło: Bloomberg, GUS, NBP, opracowanie własne DAM 

Naszym zdaniem przy realizacji względnie optymistycznych 
scenariuszy w otoczeniu zewnętrznym (w skrócie – znaczna 
redukcja globalnej inflacji przy względnie niewielkim koszcie 
gospodarczym) działania RPP mogą się okazać 
wystarczające. Ryzyka są jednak przechylone jak dotąd w 
kierunku realizacji bardziej negatywnych scenariuszy 
globalnych (wyraźnie wyższe od obecnych stopy głównych 
banków centralnych, bardziej uporczywa presja inflacyjna). 
Dlatego wciąż widzimy potencjał do kontynuacji wzrostu stóp 
NBP, w tym głównej docelowo do 7,5% na początku 
przyszłego roku. 
 
Z początkiem września zrewidowaliśmy nasze prognozy 
makroekonomiczne. Spodziewamy się nieco niższego niż 
poprzednio wzrostu gospodarczego w ‘22 (nie 4,5%, a 
4,3%), co wynika głównie ze słabszej koniunktury w 2Q’22. 
Obniżamy też prognozę dynamiki PKB na ‘23, z 1,1% do 
0,9%. W przyszłym roku widzimy nasilenie negatywnych 
tendencji wynikających z kryzysu energetycznego, w tym 
słabszego popytu zagranicznego, który częściowo będzie 
kompensowany przez nieco lepsze perspektywy krajowego 
popytu konsumpcyjnego, stymulowanego szerokimi 
subsydiami rządowymi (przedłużenie tarczy antyinflacyjnej, 
częściowe mrożenie cen energii, dopłaty do nośników 
energii). Hamowanie gospodarki odbywać będzie się w 
otoczeniu wysokiej inflacji. Spodziewamy się średniorocznie 
inflacji CPI na poziomie 14,2% w 2022 oraz 11,3% w roku 
2023. Perspektywa powrotu inflacji CPI w okolice celu NBP 
(1,5% - 3,5%) odsuwa się naszym zdaniem poza ‘24, co 
jednocześnie sprawia, że prawdopodobieństwo rozpoczęcia 
obniżek stóp procentowych w ‘23 wyraźnie maleje. 
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Prognoza makroekonomiczna z dnia 04-10-22 
 

  1q22 2q22 3q22P 4q22P 1q23P 2q23P 2022P 2023P 

Wzrost gospodarczy                 

PKB (realnie, %, r/r) 8,5 5,5 3,5 0,8 -0,3 0,7 4,3 0,9 

Inwestycje (realnie, %, r/r) 4,3 7,1 3,9 4,3 3,2 1,7 4,8 2,6 

Konsumpcja prywatna (realnie, %, r/r) 6,6 6,4 1,8 1,8 0,6 -0,2 4,1 0,8 

Ceny i płace         

Inflacja CPI - koniec okresu (%, r/r) 11,0 15,5 17,2 17,1 15,4 11,6 17,1 5,7 

Inflacja CPI - średnio (%, r/r) 9,6 13,9 16,3 17,0 17,0 12,9 14,2 11,3 

Płace nominalne w GN - średnio w okresie (%, r/r)  9,7 11,8 12,9 12,3 11,1 10,7 11,7 10,0 

Rynek pracy         

Bezrobocie - koniec okresu w % 5,4 4,9 4,8 4,8 5,1 5,1 4,8 5,2 

Bezrobocie - średnio (%) 5,5 5,1 4,8 4,8 5,1 5,2 5,0 5,1 

Zatrudnienie w GN - średnio w okresie (%, r/r) 1,7 1,0 0,5 0,4 -0,9 -0,9 0,9 -0,7 

Stopy procentowe         

Stopa bazowa NBP - koniec okresu (%) 3,50 6,00 6,75 7,25 7,50 7,50 7,25 7,50 

Rentowność 10-letnich obligacji - koniec okresu (%) 5,22 6,93 7,17 6,42 6,38 6,29 6,42 5,97 

                  

 
Prognozy wybranych danych miesięcznych 

    wrz 21 lip 22 sie 22 wrz 22 paź 22 

Stopa referencyjna NBP (%)   0,10 6,00 6,50 6,75 7,00 

konsensus Parkiet           7,00 

Produkcja przemysłowa (%, r/r, ceny stałe)   8,7 7,1 10,9 10,0   

konsensus Parkiet         8,8   

Produkcja budowlano-montażowa (%, r/r, ceny stałe)   4,2 4,1 6,1 6,1   

konsensus Parkiet         6,6   

Sprzedaż detaliczna (%, r/r, ceny stałe)   5,1 2,0 4,2 4,5   

konsensus Parkiet         4,5   

Inflacja konsumencka (%, r/r)   5,9 15,6 16,1 16,6   

konsensus Parkiet         16,5   

Inflacja bazowa (bez cen żywn. i energii)(%, r/r)   4,2 9,3 9,9 10,3   

konsensus Parkiet         10,1   

Stopa bezrobocia (%)   5,6 4,9 4,8 4,8   

konsensus Parkiet         4,8   

Zatrudnienie w sekt. przedsiębiorstw (%, r/r)   0,6 2,3 2,4 2,4   

konsensus Parkiet         2,4   

Wynagrodzenia w sekt. przedsiębiorstw (%, r/r)   8,7 15,8 12,7 12,1   

konsensus Parkiet         13,1   

Eksport towarów (%, r/r, EUR)   11,0 23,0 13,9     

konsensus Parkiet       17,0     

Import towarów (%, r/r, EUR)   22,3 22,6 16,7     

konsensus Parkiet       19,4     

              
*prognozy DAM na dany okres zaznaczone są pogrubioną czcionką 
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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. 
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