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 PKB – wzrost na tak, struktura na nie 

 
 

Dane o PKB za 3Q’22 były nieco lepsze od szybkiego szacunku GUS. Realna dynamika 
nieodsezonowanego PKB obniżyła się w tym okresie o 2,2 p.p. względem 2Q’22, do 3,6% r/r i 
była niższa o 2,9 p.p. niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Odsezonowany PKB wzrósł 
w 3Q’22 o 1,0% k/k - tyle samo co średnio w dwóch poprzednich kwartałach. Wstępne szacunki 
GUS dla obu wyżej wymienionych miar wzrostu gospodarczego były niższe o 0,1 p.p.  
 
Polska pozostaje liderem wzrostu gospodarczego. W stosunku do okresu sprzed pandemii 
(4Q’19) w 3Q’22 gospodarka Polski powróciła do „bardziej naturalnej” trajektorii wzrostu, po 
okresie większych wahań w 1H’22. Na tle regionu oraz strefy euro polska gospodarka wciąż rośnie 
relatywnie szybko od początku pandemii. 
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źródło: Bloomberg, opracowanie własne  
 

Roczny wzrost PKB powoli słabnie. Osłabieniu realnego wzrostu PKB r/r od 2Q’22 towarzyszy 
spadek dynamiki popytu krajowego, który w 3Q’22 wyniósł 3,1% r/r. Najsilniejszy spadek rocznej 
dynamiki dotyczy konsumpcji gospodarstw domowych (do 0,9% r/r wobec 6,4% r/r kwartał 
wcześniej) oraz inwestycji (obniżenie do 2,0% r/r z 6,6% w 2Q’22). W ujęciu k/k odsezonowana 
konsumpcja gospodarstw domowych obniżyła się o 0,7%, a inwestycje o 0,6%. Od strony 
wytwarzania odsezonowana wartość dodana brutto zwiększyła się w 3Q’22 o 1,1% k/k, w tym w 
przemyśle o 1,9% k/k, w budownictwie zaledwie o 0,1% k/k, a w handlu była niższa o 0,3% k/k. 
Te tendencje potwierdzają wnioski z wcześniej publikowanych danych miesięcznych. 
 
Struktura wzrostu PKB jest jednak niekorzystna. W 3Q’22 udział konsumpcji gospodarstw 
domowych i inwestycji w rocznym wzroście PKB pozostał dodatni, przy czym wyniósł relatywnie 
niewiele, odpowiednio +0,5 p.p. oraz +0,3 p.p. Zmiany w konsumpcji publicznej pozostały 
neutralne. Największą rolę odegrał wzrost zapasów (+2,2 p.p.), który może być związany z 
niepewnością dot. przyszłych cen i sytuacji w łańcuchach dostaw. Wkład eksportu netto był także 
dodatni (+0,6 p.p.), po raz pierwszy od czterech kwartałów, czemu sprzyja słabszy kurs złotego i 
osłabienie konsumpcji wewnętrznej, co hamuje wzrost importu. Powyższa struktura wzrostu PKB 

sugeruje dalsze hamowanie zagregowanego popytu, a co za tym idzie ogólnej koniunktury w 
najbliższych kwartałach. 
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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. 


