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mii i systemy informacyjne, a obecnie
doktorant SGH w Kolegium Gospo-
darki Światowej. Finalista I edycji
ogólnopolskiego konkursu „Wie-
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3

W II kwartale 2021 roku GUS odnotował rekor-
dowo duży wzrost polskiego Produktu Krajowego 
Brutto – PKB niewyrównany sezonowo wzrósł aż 
o 11,1% w porównaniu z II kw. roku ubiegłego.  
Jest to wynik nieznacznie wyższy od wcześniejsze-
go szybkiego szacunku GUS, który mówił o wzro-
ście rzędu 10,9% r/r. Po wyrównaniu sezonowym 
zmiana wyniosła natomiast +11,0% r/r i +2,1% 
w porównaniu z poprzednim kwartałem. Tym sa-
mym wielkość aktywności polskiej gospodarki 
osiągnęła i przewyższyła poziom sprzed pande-
mii, poniżej którego znajdowała się przez około 
rok. Trudno jednak mówić o odrobieniu strat, je-
żeli weźmiemy pod uwagę trend sprzed pande-
mii – szacuje się, że PKB Polski byłby obecnie 
o ok. 5% wyższy, gdyby nie pandemia Covid-19.

Głównym czynnikiem napędzającym polską go-
spodarkę w II kw. była konsumpcja prywatna, 
która wzrosła o 13,3% r/r. Wynik ten jest skut-
kiem z jednej strony niskiej bazy z analogiczne-
go okresu w roku ubiegłym, a z drugiej luzowania 
obostrzeń, które nastąpiło w okresie kwiecień-
-czerwiec. Ten drugi czynnik spowodował, że kon-
sumenci zaczęli realizować swój odłożony popyt, 
który powstał w czasie jesienno-zimowego za-
mknięcia części usług. Łącznie spożycie w sektorze 
gospodarstw domowych dodało 7,4 p. proc. do 
wzrostu PKB, zaś spożycie publiczne 0,7 p. proc.

Rozczarowaniem okazała się natomiast wielkość 
inwestycji, ponieważ analitycy ankietowani przez 
PAP Biznes zakładali średnio wzrost o 10,7%, 
a tymczasem wyniósł on jedynie 5,0%. Tak wysokie 
prognozy były konsekwencją niespodziewanie do-
brego wyniku w I kwartale (+1,8% r/r), który uzna-

no za zwiastun dynamicznego odbicia. Kontrybu-
cja inwestycji do wzrostu PKB wyniosła w efekcie
jedynie 0,8 p. proc. Znacznie wyższy wkład miały 
zapasy, tj. 2,8 p. proc. Szacuje się jednak, że w kolej-
nych miesiącach problemy związane z łańcuchami 
dostaw mogą negatywnie wpłynąć na ten wskaźnik.

II kwartał 2021 roku okazał się także kolejnym 
kwartałem z ujemnym wkładem eksportu netto do 
wzrostu gospodarczego – wyniósł on -0,7 p. proc.
Większość analityków szacuje wzrost PKB w III 
kwartale na ok. 5%, a w całym 2021 roku na nie-
co ponad 5% (np. mBank na początku paździer-
nika zrewidował swoją prognozę z 5,7% na 5,2%). 
Jest to wynik podobny do prognozy Europej-
skiego Banku Centralnego dla strefy euro, która 
zakłada wzrost PKB w tej grupie krajów o 5,0%.

Patryk Czechowski
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BILANS PŁATNICZY

W II kwartale 2021 r. łączna wartość salda rachunku 
bieżącego i kapitałowego była dodatnia i wyniosła 
15,5 mld zł, a jego relacja do PKB ukształtowała się 
na poziomie 2,5%. Wskaźnik ten w porównaniu z II 
kwartałem 2020 r. uległ pogorszeniu o 4,8 pkt proc.

Saldo rachunku bieżącego wyniosło 1,7 mld zł 
i w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. 
pogorszyło się o 21,7 mld zł. Na saldo rachunku 
bieżącego złożyło się dodatnie saldo usług (28,3 
mld zł), nadwyżka w obrotach towarowych (10,0 
mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych 
(33,4 mld zł) i dochodów wtórnych (3,2 mld zł).

Wzrost deficytu dochodów pierwotnych (o 15,7 mld 
zł) i spadek nadwyżki obrotów towarowych (o 5,8 
mld zł) znacząco wpłynęły na pogorszenie się wyni-
ku na rachunku bieżącym. Relacja salda rachunku 
bieżącego do PKB wyniosła 0,3% i w porównaniu 
z  okiem poprzednim zmniejszyła się o 4,1 pkt proc. 
W II kwartale 2021 r. nastąpił znaczący wzrost war-
tości obrotów towarowych. Wartość eksportowa-
nych towarów została oszacowana na poziomie 
315,9 mld zł, zaś wartość importu w wysokości 
305,9 mld zł. W porównaniu z analogicznym kwar-
tałem 2020 r. eksport towarów zwiększył się o 94,1 
mld zł tj. o 42,4%, a import o 100,0 mld złotych, 
tj. o 48,5%. Na tak wysokie dynamiki złożyły się z 
jednej strony efekt bazy, spowodowany spadkiem 
eksportu i importu w II kwartale 2020 r. wskutek 
obowiązującego wówczas lockdownu, z drugiej – 
umocnienie się wzrostowej tendencji w europej-
skim przemyśle, co wpłynęło na intensyfikację ob-
rotów w ramach międzynarodowych sieci dostaw. 
Największy wzrost wartości eksportu odnotowano 
w przypadku baterii samochodowych, kataliza-
torów, odbiorników telewizyjnych oraz urządzeń 
gospodarstwa domowego. Wysoką dynamiką cha-
rakteryzowała się także sprzedaż towarów zaopa-
trzeniowych. Po stronie importu widoczny był silny 
wzrost cen transakcyjnych, w szczególności paliw. 
W II kwartale br. średnia cena importowanej ropy 
wyniosła 241 zł za baryłkę wobec 103 zł w II kwarta-
le 2020 r. Obok paliw drugą kategorią gdzie nastąpił 
znaczny wzrost importu były przetworzone dobra 
pośrednie, w tym przede wszystkim półprodukty 
z tworzyw sztucznych oraz półwyroby z żeliwa i stali. 
Świadczy to o zwiększeniu się znaczenia produktów 
o wysokim udziale wartości dodanej w eksporcie. 
Ze względu na silniejszy wzrost importu niż ekspor-
tu dodatnie saldo obrotów towarowych zmniejszy-

ło się o 5,9 mld zł w porównaniu z analogicznym 
okresem ub.r. W II kwartale 2021 r. wyniosło ono 
10,0 mld zł, kształtując się nadal znacznie powy-
żej poziomów obserwowanych przed pandemią.

Eksport usług świadczonych przez polskie podmio-
ty nierezydentom wyniósł 70,2 mld zł, a wartość 
zakupionych usług od nierezydentów 41,9 mld zł. 
W porównaniu z II kwartałem 2020 r. przychody 
z  tego tytułu były wyższe o 13,5 mld zł, tj. o 23,8%, 
a rozchody powiększyły się o 8,1 mld zł, tj. o 24,0%. 
W omawianym kwartale saldo usług było dodatnie 
i wyniosło 28,3 mld zł, a w porównaniu z analogicz-
nym okresem 2020 r. poprawiło się o 5,4 mld zł. Sal-
do dochodów pierwotnych wyniosło -33,4 mld zł.

W II kwartale 2021 r. polskie inwestycje portfelo-
we za granicą wzrosły o 3,9 mld zł. Polskie pod-
mioty powiększyły portfel papierów udziałowych 
o 4,4 mld zł. Akcje wyemitowane przez nierezy-
dentów zakupiły głównie fundusze inwestycyjne 
i fundusze emerytalne. W tym samym czasie rezy-
denci wycofali z inwestycji w zagraniczne dłużne 
papiery wartościowe 0,5 mld zł, głównie fundu-
sze emerytalne, które sprzedały zagraniczne ob-
ligacje odpowiednio za 1,4 mld zł. Jednocześnie 
fundusze inwestycyjne zainwestowały 1,1 mld zł 
w zagraniczne długoterminowe papiery dłużne.

Saldo transakcji związanych z pochodnymi instru-
mentami finansowymi było ujemne i wyniosło 
3,1 mld zł. Ujemne saldo oznacza napływ środ-
ków, wynikający przede wszystkim z realizacji zy-
sków osiągniętych przez rezydentów. Podobnie jak 
w poprzednim kwartale największy udział w tych 
zyskach miały spółki energetyczne z tytułu kon-
traktów na zezwolenia na emisję dwutlenku węgla.

Patryk Badyna
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PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego 
w sierpniu 2021 r. produkcja sprzedana przemy-
słu była wyższa o 13,2% w ujęciu rocznym i niższa 
o 2,5% w ujęciu miesięcznym. Są to wyniki nieznacz-
nie niższe od tych prognozowanych przez ekonomi-
stów ankietowanych przez PAP Biznes, który zakłada-
li wzrost o 13,7% w ujęciu rocznym i spadek o 2,0% 
w ujęciu miesięcznym. Po wyeliminowaniu wpływu 
czynników o charakterze sezonowym dynamika pro-
dukcji sprzedanej wyniosła 10,7% r/r i -0,3% m/m.

Jak podaje GUS, w sierpniu bieżącego roku wzrost 
produkcji sprzedanej (w cenach stałych r/r) wy-
kazało 29 z 34 działów przemysłu, a najwyższy 
produkcja wyrobów z metali (o 28,4%). W pozo-
stałych 5 działach odnotowano spadek tej warto-
ści, z czego znaczny m.in. w produkcji pojazdów 
samochodowych, przyczep i naczep (o 12,9%).

Ożywienie w produkcji przemysłowej dalej jest wi-
docznie, choć zdaniem ekonomistów m.in. z PKO 
BP „impet wzrostowy słabnie”. Jest to z jednej 
strony pokłosie wygasającego efektu odłożone-
go popytu, który pośrednio wpłynął na produkcję 
przemysłową, a z drugiej skutek barier podażowych 
obecnych w niektórych branżach. W szczególno-
ści branża motoryzacyjna zmaga się z takimi pro-
blemami, ponieważ od kilku miesięcy na rynku 
brakuje mikroprocesorów, które są niezbędnymi 
komponentami współczesnych aut. Konsekwen-
cją są przestoje w produkcji samochodów w wielu 
fabrykach, np. kilkudniowa przerwa w 2. poło-
wie sierpnia w fabryce Volkswagena we Wrześni.

Pozytywnym zaskoczeniem okazały się wyni-
ki produkcji budowlano montażowej. W sierp-
niu br. zwiększyła się ona (w cenach stałych) 
o 10,2% r/r i o 3,2% m/m, podczas gdy przewi-
dywania analityków zakładały wzrost o średnio 
7,5% r/r. Po wyeliminowaniu czynników o charak-
terze sezonowym wzrost wyniósł natomiast 7,1% 
w ujęciu rocznym i 1,6% w ujęciu miesięcznym.

Po wiosenno-letnim boomie w przemyśle, ekono-
miści z Polskiego Instytutu Ekonomicznego zapo-
wiadają w następnych miesiącach spowolnienie 
wzrostu. Ma to wynikać m.in. z dalszych problemów 
z dostępnością mikroprocesorów opartych na pół-
przewodnikach, co skutecznie będzie utrudniać funk-
cjonowanie sektora motoryzacyjnego. Problemem 
ma być także osłabienie popytu zagranicznego w Chi-
nach, co odczują w pierwszej kolejności i najmocniej 
firmy niemieckie, a w następnej i słabiej powiąza-
ne z nimi poprzez łańcuchy dostaw firmy polskie. 
Mimo tych problemów, całościowo polski przemysł 
powinien pozostać w stosunkowo dobrej kondycji.

Patryk Czechowski
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RYNEK PRACY

Sytuacja na rynku pracy
W 2021 roku pod koniec sierpnia bezrobocie reje-
strowane wynosiło 5,8%. Oznacza to brak zmian 
w stosunku do poprzedniego miesiąca i spadek 
o około 0,3 pp w stosunku do sierpnia 2020.

W ujęciu regionalnym najmniejsza stopa 
bezrobocia była w województwie Wielko-
polskim i wynosiła 3,4%, z kolei największa 
w Warmińsko-Mazurskim i wynosiło 8,7%.

Według Eurostatu bezrobocie w Polsce wynosi 
3,4% przy średniej unijnej wynoszącej 6,9% i 7,6% 
w strefie euro. Stopa bezrobocia według Eurosta-
tu jest niższa od krajowej ze względu na inną me-
todologię wyliczania. Warto przy tym wspomnieć, 
że w lipcu Eurostat zmienił metodologię obliczania 
stopy procentowej. Zmiana ta polegała na wyklu-
czeniu części osób zatrudnionych i samozatrud-
nionych w rolnictwie z populacji osób pracujących.

Jeżeli chodzi o bezrobocie wśród młodych 
to ten wskaźnik wynosi trochę ponad 13%. 
Średnia unijna wynosi 17%. Maksymal-
ną wartość osiąga w Hiszpanii i wynosi 37%.

Coraz większym problemem jest zjawisko NEET. 
Chodzi o młodych ludzi, którzy nie pracują, nie 
studiują i nie szkolą się. W Polsce jest to oko-
ło 16% osób w wieku do 34 lat. Średnia Unijna 
wynosi 17%. Najwięcej jest we Włoszech, czy-
li około 25%, najmniej w Szwecji – około 7%.

Problemy strukturalne rynku pracy
Pomimo tego, iż istnieje bezrobocie na rynkach 
europejskich państw i to bezrobocie nie spadło do 
poziomu sprzed pandemii, przedsiębiorcy wciąż 
mają problem ze znalezieniem pracowników.
Brakuje zarówno pracowników o najwyższych 
kwalifikacjach, czyli programistów i innych spe-
cjalistów branży IT, jak i pracowników nisko 
wykwalifikowanych,  na przykład kierowców 
ciężarówek w Wielkiej Brytanii. Problem z ni-
sko wykwalifikowanymi pracownikami wyni-
ka raczej z niedoboru migrantów, podczas gdy 
brak wysoko wykwalifikowanych pracowników 
jest związany z problemami strukturalnymi.

Znaczna część Polaków i Europejczyków nie 
posiada kompetencji cyfrowych potrzebnych 
na nowoczesnym rynku pracy. Z kolei starze-
jące się społeczeństwo ceni sobie stabilność 
i często ma problem z nadrabianiem zaległo-
ści cyfrowych oraz przekwalifikowaniem się.

Nie widać na razie negatywnych efektów tego 
problemu, jednak już teraz należy działać w ob-
szarze zachęt do podnoszenia swoich kwalifikacji 
oraz tworzenia ram instytucjonalnych zapew-
niających trwałość i stabilność zatrudnienia.

Artur Veryho
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W sierpniu 2021 r. sprzedaż detaliczna w cenach 
stałych wzrosła w porównaniu z sierpniem 2020 
o 5,4%, a w porównaniu z lipcem 2021 spadła 
o 1,0% - poinformował Główny Urząd Statystycz-
ny. Wyniki te są zgodne z oczekiwaniami ekono-
mistów, którzy według PAP Biznesu prognozowali 
średnio 5,5% wzrostu w ujęciu miesięcznym i 1,0% 
spadku w ujęciu miesięcznym. W cenach bieżą-
cych odnotowano natomiast wzrost aż o 10,7% r/r.

Po raz kolejny największy wzrost sprzedaży de-
talicznej w cenach stałych r/r zanotowały pod-
mioty handlujące produktami z grupy „tekstylia, 
odzież, obuwie” (o 28,6%), co może być związa-
ne z zakupem nowych ubrań przed sezonem je-
siennym, szczególnie w obliczu powrotu do nauki 
i pracy stacjonarnej. Wartość sprzedaży zwiększy-
ła się również w pozostałych grupach, a wyjątek 
stanowiły jedynie podmioty handlujące paliwa-
mi stałymi, ciekłymi i gazowymi (-2,3%) i żywno-
ścią, napojami i wyrobami tytoniowymi (-1,3%).

Jak zauważają eksperci Banku Pekao i mBanku, 
mimo wysokiej dynamiki sprzedaży detalicznej, 
jej poziom w dalszym ciągu znajduje się poniżej 
trendu sprzed pandemii. Innymi słowy, gdyby nie 
pandemia, to poziom sprzedaży detalicznej byłby 
wyższy. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest 
słabość nastrojów konsumenckich, które zgod-
nie z danymi GUS od wielu miesięcy są bardzo 
niskie a na dodatek w sierpniu uległy pogorsze-
niu. Świadczy o tym wartość bieżącego wskaźnika 
ufności konsumenckiej (BWUK), która wyniosła 

-14,6 i była o 1,1 pkt. proc. niższa niż w miesią-
cu poprzedzającym. Jednocześnie wyprzedzający 
wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), który 
syntetycznie opisuje oczekiwane w następnych 
miesiącach tendencje w konsumpcji indywidual-
nej, spadł o 0,6 pkt. proc. w ujęciu miesięcznym 
i ukształtował się na poziomie -8,8. To pogorsze-
nie nastrojów może być z kolei skutkiem obaw 
m.in. o przyspieszającą inflację, która w ostat-
nich miesiącach notuje najwyższe od wielu lat 
wyniki, co przyciągnęło uwagę opinii publicznej.

Główny Urząd Statystyczny podał także dane 
na temat sprzedaży detalicznej przez Internet. 
W sierpniu wzrosła ona w cenach bieżących o 5,6% 
m/m, tym samym zwiększając swój udział w ogóle 
sprzedaży z 7,4% do 7,9%. Największy wzrost udzia-
łu sprzedaży przez Internet zaobserwowano wśród 
przedsiębiorstw zaklasyfikowanych do grupy „me-
ble, rtv, agd” (z 14,7% w lipcu do 16,3% w sierpniu).

Zdaniem ekonomistów w następnych miesiącach 
zauważalne będzie dalsze wygaszanie efektu odło-
żonego popytu, który napędzał konsumpcję po 
rozluźnieniu obostrzeń. W dalszym ciągu jednak 
wartość sprzedaży detalicznej powinna rosnąć 
w ujęciu rocznym, choć z pewnością dużo zależeć 
będzie od wpływu inflacji na nastroje konsumenc-
kie i ewentualnych pandemicznych obostrzeń.

Patryk Czechowski

SPRZEDAŻ DETALICZNA
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We wrześniu inflacja znów przyspieszyła. Wg da-
nych GUS wzrost cen wyniósł 5,8% r/r. Tym sa-
mym ceny były o 0,6% wyższe niż przed miesiącem. 
I wszystko wskazuje na to, że to nie koniec wzrostów.

Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych 
(HICP), pozwalający na porównanie sytuacji w róż-
nych krajach Unii Europejskiej wyniósł natomiast 5,0% 
r/r. Wskaźnik ten wskazuje, że Polska w dalszym ciągu 
przoduje pod względem inflacji na tle reszty Europy 
(ex aequo z Litwą i Estonią). Dla porównania w strefie 
Euro inflacja HICP wyniosła 3%, co oznacza, że i tam 
wzrost cen przekracza wyznaczony cel inflacyjny, choć 
odbywa się to po latach uporczywie niskiej inflacji.

W dużym stopniu za podwyższoną dynamikę wzrostu 
cen odpowiada strona podażowa. W ostatnim czasie 
wzrosły ceny wielu surowców, w tym gazu ziemnego 
i ropy naftowej i nie są to jedynie (czy choć w przewa-
żającej mierze) efekty niskiej bazy. Na uwagę zasługuje 
m.in. decyzja kartelu OPEC, aby znacząco nie zwiększać 
produkcji ropy naftowej. Mocno wzrosły też ceny energii 
elektrycznej, a to najpewniej nie koniec podwyżek. Do-
datkowo, niedobór gazu ziemnego na rynku przełożył się 
na mocny wzrost cen nawozów, który z kolei najprawdo-
podobniej przełoży się na podniesienie się cen żywności. 
Trzeba jednakże podkreślić, że w ostatnim czasie doszło 
do mocnego „rozlania się” inflacji. Wzrosty w tempie 
powyżej 2,5% dotyczą coraz większej liczby kategorii.

W sierpniu inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywno-
ści i energii wyniosła 3,9%. To pokazuje, że ceny innych 
produktów również wzrastały w zauważalnym tempie. 
Jak wskazuje Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu 
Biznesu, ceny bazowe, które są zależne znacznej mierze 
od popytu krajowego, wciąż przyspieszają pomimo prze-

INFLACJA I POLITYKA PIENIĘŻNA

mijania efektów odmrażania gospodarki. To sugeruje, że 
obserwujemy efekty szybkiego wzrostu płac. Dodatkowo 
Morawski zauważa, że jeżeli pracownicy i firmy w swoich żą-
daniach i decyzjach dotyczących płac i cen przyzwyczają się 
do 4-5 procentowej inflacji, to ona się samoistnie utrzyma.
Wpływ na wzrost cen miały także zaburzenia w funk-
cjonowaniu łańcuchów dostaw i niedobory różne-
go rodzaju podzespołów, czy półprzewodników. 
Odsetek firm raportujących niedobór materiałów suk-
cesywnie wzrastał na przestrzeni ostatnich miesięcy.

W kontekście podwyższonej inflacji (nie tylko w Polsce, ale 
i w wielu innych krajach) należy zwrócić uwagę, że w wyni-
ku pandemii doszło do zmiany preferencji konsumentów, 
którzy zaczęli konsumować więcej konsumpcyjnych dóbr 
trwałych, a mniej usług. Często niemożliwe jest szybkie za-
spokojenie zwiększonego popytu ze względu na ograniczo-
ną moc produkcyjną np. fabryk produkujących mikrochipy.

Rada Polityki Pieniężnej na ostatnim posiedzeniu po-
stanowiła podnieść o 40 punktów bazowych stopy 
procentowe w obawie przed utrwaleniem się inflacji 
powyżej celu inflacyjnego. Stopy wynoszą kolejno: re-
ferencyjna 0,5%, lombardowa 1%, depozytowa 0%, 
redyskonta weksli 0,51%. Co więcej, na ostatnim po-
siedzeniu postanowiono podnieść stopę rezerwy obo-
wiązkowej z 0,5% do 2%. Ta decyzja wpłynęła na skoko-
wy wzrost obligacji polskich i umocnienie się złotówki.

Michał Łesyk
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CPI bez cen żywności i energii
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SUROWCE

Ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem znacz-
nym wzrostów ceny ropy naftowej, która osią-
gnęła trzyletnie maksimum na wysokości 81,5 $ 
za baryłkę. Tymczasem cena ropy Brent, w szczy-
towym momencie, osiągnęła prawie 84 $ za ba-
ryłkę. Oznacza to wzrosty miesięczne ropy WTI na 
poziomie 15,5%, a ropy Brent na poziomie 14,5%. 
Trend wzrostowy cały czas się utrzymuje, co jest 
efektem światowego kryzysu energetycznego.

Czynników wpływających na cenę „czarnego 
złota” jest wiele. Ostatnie miesiące to czas obaw 
związanych z kryzysem energetycznym na świecie. 
Zbyt niskie zapasy surowców takich jak gaz i węgiel 
po ostatniej zimie oraz brak odbicia w produkcji 
doprowadził do znacznego wzrostu cen. W sierp-
niu do dużych wzrostów dołączyła ropa naftowa. 
Ten wzrost cen to efekt decyzji państw wydobywa-
jących ropę naftową, które na spotkaniu w gronie 
OPEC+ zdecydowały się na utrzymanie produkcji 
na dotychczasowym poziomie. Wiele apeli, doty-
czących zwiększenia wydobycia, zostało zignoro-
wanych. Ropa osiąga poziomy cen, które mogą 
zagrozić popandemicznej odbudowie gospodarki. 
Dobra substytucyjne wykorzystywane do produk-
cji energii, takie jak węgiel i gaz, osiągają obecnie 
bardzo wysokie ceny, co może skłonić wiele państw 
do przestawienia się na produkcję energii z ropy 
naftowej, co dodatkowo zwiększy presję popytową 
na cenę „czarnego złota”. Popyt odbija również ze 
względu na ożywienie sektora lotniczego. Kluczo-
wym czynnikiem jest jednak zima, która doprowa-
dziła do tego, że obecne ceny są wyższe o ponad 7 
dolarów niż ceny sprzed roku. Musimy również pa-
miętać, że wysokie ceny ropy są dużym problemem 
dla głównych motorów gospodarki światowej, któ-
rymi są Chiny i Indie. Brak surowca oraz rosnące 
ceny powodują hamowanie aktywności gospo-
darczej i mogą doprowadzić do sytuacji, w któ-
rej obecna inflacja pozostanie z nami na dłużej.

Od czerwca obserwujemy szeroki trend bocz-
ny na złocie. Jego maksimum to 1830 $ dola-
rów za uncję, a minimum to 1740 $ za uncję. 
Konsolidacja utrzymuje się pomimo wysokiej 
(relatywnie do ostatnich lat) inflacji oraz ne-
gatywnych rzeczywistych stóp procentowych.

Zachowanie cen metali szlachetnych jest głów-
nie determinowane poprzez siłę dolara ame-
rykańskiego. Od początku stycznia USD Index 

urósł już o niemal 3%. W ostatnim czasie główną 
przyczyną wzrostów „króla dolara” jest strach 
związanych z potencjalnym upadkiem chiń-
skiego dewelopera Evergrande. Ta niepewność 
skłania inwestorów do poszukiwania „bezpiecz-
nych przystani”, a jedną z nich jest właśnie dolar 
amerykański. Dodatkowo banki centralne, takie 
jak Rezerwa Federalna, zaczynają mówić o za-
cieśnianiu polityki monetarnej, co może prze-
łożyć się na spadek cen „królewskiego metalu”.

Z bardziej egzotycznych surowców należy 
wspomnieć o uranie. Ostatnie kilka tygodni 
przyniosło ożywienie popytu na tym rynku. Wy-
gląda na to, że uranowa hossa chyba dopiero 
się rozpędza. Jest to kolejny efekt obecnie trwa-
jącego kryzysu energetycznego na świecie. 

Jakub Stebel
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cje. Wielu Chińczyków ulokowało swoje oszczędno-
ści w nieruchomościach, co po ogłoszeniu bankruc-
twa przez Evergrande może spowodować problemy 
i niepokoje społeczne. Na razie reakcja władz Chin 
nie jest jasna i nie do końca wiadomo czy Xi Jinping 
postanowi uratować tonącego w długach giganta.

Problemy demograficzne
Być może najtrudniejszym do uporania problemem 
dla Chin jest kryzys demograficzny.  Kraj środka 
nie jest w tym problemie jakkolwiek odosobniony 
- Europa i Stany Zjednoczone również borykają się 
z problemem niskiej dzietności w społeczeństwie. 
Problem Chin jednak jest specyficzny, gdyż powstał 
w głównej mierze przez wprowadzoną w latach 
osiemdziesiątych politykę jednego dziecka. Skut-
kowało to drastycznym zmniejszeniem wskaźnika 
dzietności oraz jak później się okazało również wzro-
stem wskaźnika maskulinizacji wśród nowo naro-
dzonych. Powoduje to, że grupa osób w wieku pro-
dukcyjnym w Chinach ciągle się kurczy (w  2020 roku 
odnotowano spadek siły roboczej aż o -1,62% w po-
równaniu do zeszłego roku). Powoduje to, że rząd 
Chin coraz ostrzej nakłania do decyzji o zwiększeniu 
urodzeń. W wytycznych opublikowanych 27 wrze-
śnia, Rada Państwowa stwierdziła, że planuje ogra-
niczyć liczbę aborcji przeprowadzanych z powodów 
"niemedycznych". Nie podano, w jaki sposób ma to 
zostać osiągnięte, ale zasygnalizowano obawy rzą-
du, że wskaźnik aborcji w Chinach jest zbyt wysoki. 

Mikołaj Garstecki

 
 

OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE

 
 

Azja
Narastające problemy Chin

Energia elektryczna
Chiny na przełomie września i października zma-
gają się z poważnym niedoborem energii elek-
trycznej, który spowodował przerwy w dostawach 
prądu w milionach domów i firm. Przerwy w dosta-
wie zdarzały się w przeszłości w Chinach lecz nigdy 
na taką skalę jak teraz. Głównym powodem jest 
ponowne otwarcie zachodnich rynków zbytu dla 
chińskich produktów, co spowodowało gwałtowny 
wzrost zapotrzebowania na produkcję elektryczną 
w państwie środka. Przepisy narzucone przez Pe-
kin, dotyczące zmniejszenia emisji dwutlenku wę-
gla,  spowodowały spowolnienie produkcji węgla, 
mimo że kraj wciąż opiera na nim ponad połowę 
swojej energii. Wraz ze wzrostem zapotrzebowa-
nia na energię elektryczną, cena węgla wzrosła 
podczas gdy cena energii jest stała, kontrolowana 
przez rząd chiński. Spowodowało to, że elektrow-
nie drastycznie zmniejszyły swoją produkcję, po-
nieważ nie chciały produkować energii ze stratą.

Evergrande
Kolejnym problemem władz chińskiej republiki 
ludowej jest ogromnie zadłużony chiński gigant 
nieruchomości Evergrande. Firma jest obecnie 
właścicielem ponad 1300 projektów budowlanych 
w ponad 280 miastach w całych Chinach. Problemy 
spółki zaczęły się od zaostrzenia przepisów dotyczą-
cych dużych Chińskich deweloperów, co zmusiło fir-
mę do sprzedaży mieszkań po znacznie zaniżonych 
cenach. Teraz spółka boryka się z płynnością swo-
ich zobowiązań. Evergrande jest na tyle duża, że jej 
bankructwo spowodowałoby znaczne konsekwen-
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Fit for 55

Transformacja przyśpieszy
W lipcu 2021 roku Unia Europejska zapre-
zentowała nowy pakiet reform mających na 
celu przyspieszenie walki ze zmianami kli-
matu. UE chce zmniejszyć emisję gazów cie-
plarnianych o 55% w stosunku do 1990 roku.

System EU ETS zostanie rozszerzony o trans-
port lotniczy, morski, drogowy i budownictwo. 
Ceny pozwoleń na emisję mają zmniejszać się 
w szybszym tempie i stawać się coraz droższe.

Przyspieszony ma być rozwój elektromobil-
ności i OZE. Od 2035 roku obowiązywać ma 
zakaz rejestracji samochodów spalinowych. 
40% energii w 2030 roku ma pochodzić z OZE.

Aby przemysł nie uciekał do „brudnych” gospoda-
rek, Unia chce wprowadzić graniczny podatek wę-
glowy, aby zachęcić inne państwa do bardziej odpo-
wiedzialnego podejścia wobec zmian klimatycznych.

Ryzykowne przedsięwzięcie
Podejmując się tak wielkiego wysiłku w walce ze 
zmianami klimatu, Unia wiele ryzykuje. Może to 
bardzo niekorzystnie odbić się na gospodarkach 
europejskich i europejskiej konkurencyjności.
Głównym negatywnym skutkiem fit for 55 będzie 
wzrost cen wszystkich towarów poprzez 
wzrost cen transportu, energii i importu. 

Najbardziej może dotknąć to najuboższych.

Komisja Europejska wymyśliła jednak narzę-
dzie do walki z ubóstwem energetycznym. Ma 
być to fundusz sprawiedliwej transformacji. Tyl-
ko, że może okazać się mocno niewystarczający.

Unia Europejska liczy również na to, że w dłuż-
szej perspektywie transformacja energetycz-
na wyjdzie z korzyścią dla wspólnoty. Chodzi na 
przykład o to, że Unia ma posiadać technologie, 
które będzie eksportować na cały świat, któ-
ry będzie w tych procesach zapóźniony. Europa 
ma jeszcze skorzystać na niezależności ener-
getycznej. Oznacza to, że w przyszłości nie bę-
dziemy musieli zależeć od rosyjskiej ropy i gazu.
Ale rzeczywistość nie musi być tak kolorowa. Nie 
wszystkie technologie i produkty sektora zrówno-
ważonego są wytwarzane w Europie. Na przykład 
liderem w branży fotowoltaicznej są Chiny. Co 
więcej, samochody elektryczne, panele fotowol-
taiczne i wiatraki potrzebują metali ziem rzadkich. 
Na tym rynku Chińczycy są praktycznie mono-
polistami, posiadając duże zasoby i kontrolując 
zasoby w słabo rozwiniętych państwach afrykań-
skich. Trzeba więc bardzo mocno powalczyć o do-
brą pozycję Europy na nowym, zielonym rynku.

Problem dla Polski
Nie trzeba chyba tłumaczyć, że przyspieszona 
transformacja jest wysoce ryzykowna dla Polski, 
której sektor energetyczny jest w 60-70% oparty na 
węglu, a rynek samochodów elektrycznych jest sła-

OKIEM MONITORINGU
Źródło: Kom

isja Europejska
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bo rozwinięty.. A co najgorsze - społeczeństwo na te 
zmiany nie jest przygotowane. Większość Polaków 
najprawdopodobniej nie wie nic o fit for 55. Tym-
czasem na zachód od Odry transformacja energe-
tyczna była głównym tematem kampanii wyborczej.

Mimo wszystko nie należy opuszczać rąk i war-
to zawalczyć o nowe, zielone rozdanie gospo-
darcze. Najpierw jednak trzeba być świadomym 
zmian, a także szans i zagrożeń z nimi związanych. 

Artur Veryho
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SŁOWNIK NAJWAŻNIEJSZYCH POJĘĆ

r/r – w odniesieniu do analogicznego okresu sprzed roku
m/m – w odniesieniu do analogicznego okresu sprzed miesiąca
Efekt bazy – w przypadku wskaźników r/r i m/m należy zwracać uwagę na kształtowanie się danego wskaźnika w po-
przednich okresach. Jeżeli wówczas obserwowano 
Efekt sezonowy – niektóre wskaźniki wykazują pewne sezonowe prawidłowości np. bezrobocie jest niższe w środku 
roku, a sprzedaż detaliczna silnie maleje m/m w styczniu.
Rentowność – stopa zwrotu (zysk) z obligacji w ujęciu rocznym
Punkt bazowy – setna część procenta (0,01%)
PMI – indeks aktywności sektora produkcyjnego, który jest jednocześnie miernikiem koniunktury gospodarczej. Warto-
ści powyżej 50 świadczą o dobrej koniunkturze, zaś PMI poniżej 50 oznacza złą koniunkturę.
FED – Bank Rezerwy Federalnej, czyli bank centralny Stanów Zjednoczonych
EBC (ECB) – Europejski Bank Centralny, czyli bank centralny dla strefy euro
CPI – inflacja cen konsumenckich. Określa, o ile wzrosły ceny towarów z koszyka inflacyjnego dóbr najczęściej wykorzy-
stywanych przez gospodarstwa domowe.
PPI – inflacja cen przemysłowych. Określa, o ile wzrosły ceny towarów z koszyka inflacyjnego dóbr najczęściej wykorzy-
stywanych przez firmy o charakterze przemysłowym.
T-notes, Bunds, Gilts – alternatywne nazwy obligacji kolejno amerykańskich, niemieckich i brytyjskich
Rachunek bieżący – składa się z salda wymiany dóbr i usług z zagranicą, salda transferów bieżących, salda dochodów 
i pozostałych dochodów bieżących.
Rachunek kapitałowy – saldo zakupów aktywów niefinansowych przez rezydentów za granicą oraz przez nierezyden-
tów w danym kraju.
Rachunek finansowy – saldo transakcji związanych z wymianą aktywów finansowych i pasywów zagranicznych w danej 
gospodarce. 
Koszyk inflacyjny – Zestaw dóbr wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa i/lub gospodarstwa domowe, zmiany cen 
których kształtuje dany wskaźnik inflacyjny. Każde dobro wchodzące w skład koszyka ma swoją wagę - wpływ dobra na 
inflację może być duży, średni lub mały.
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