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 Wed∏ug ministra finansów dochody podatkowe bud˝etu w lutym by∏y rewelacyjne. Wierzymy na s∏owo, gdy˝ dane b´dà dost´pne dopiero w po∏owie marca.
Roczna dynamika dochodów podatkowych w ostatnich kilkunastu miesiàcach pozostawa∏a znacznie poni˝ej celów zak∏adanych w tegorocznym bud˝ecie, a w styczniu
dynamika ta za∏ama∏a si´ zupe∏nie we wszystkich podatkach PIT, CIT i VAT. Mamy
nadziej´, ˝e „rewelacyjny luty” nie jest wyjàtkiem i ˝e potwierdza naszà, dobrze udokumentowanà, hipotez´ o nadchodzàcym o˝ywieniu.
 Powracajà oczekiwania obni˝ki stóp procentowych, i to ju˝ w marcu.
Zarówno wycena na rynku FRA, jak i komentarze analityków i dealerów wskazujà na
powracajàce oczekiwania obni˝ki stóp procentowych w marcu lub najdalej w kwietniu, i to pomimo doÊç powszechnych oczekiwaƒ, ˝e spadek inflacji w II kwartale br.
poni˝ej 3 proc. b´dzie krótkotrwa∏y i w drugiej po∏owie roku nastàpi przyspieszenie.
Wydaje si´ jednak, ˝e RPP mo˝e utrzymaç stopy procentowe na obecnym poziomie
znacznie d∏u˝ej ni˝ rynki oczekujà.
28 lutego 2002 r.

Na rynku finansowym:
stopa depozytowa NBP ..............6,50
stopa referencyjna NBP ............10,00
stopa lombardowa NBP............13,50

WIBOR 3M ...............................10,22
rentownoÊç bonów skarb. 52-tyg..... 9,67
rentownoÊç obligacji skarb. 5-letnich ....9,25

PLN/USD................................ 4,2046
PLN/EUR ................................ 3,6410
EUR/USD ............................... 0,8684
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 Mamy nadziej´, ˝e gospodarka b´dzie arbitrem w sporze mi´dzy rzàdem
a bankiem centralnym. I jest to bez wàtpienia bardziej obiektywny arbiter ni˝ Sejm,
czego dowodem by∏a niedawna debata o polityce pieni´˝nej przy okazji projektu
uchwa∏y wzywajàcej do zmiany tej polityki. Oczekiwane o˝ywienie gospodarcze w
najbli˝szych miesiàcach, mimo i˝ nie b´dzie tak silne jak by sobie tego ˝yczyli politycy,
powinno jednak pozwoliç na unikni´cie zmian w ustawie o NBP. Je˝eli nasze oczekiwania si´ spe∏nià, tym samym zniknie groêba powa˝nego skomplikowania polskich
negocjacji akcesyjnych, gdy˝ w UE niezale˝noÊç banku centralnego jest traktowana
jako jeden z fundamentów zdrowej gospodarki rynkowej.
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 Coraz wi´cej sygna∏ów potwierdza nadchodzàce o˝ywienie koniunktury.
Mimo i˝ wÊród badajàcych koniunktur´ jest jeszcze wi´cej pesymistów ni˝ optymistów, grono osób i firm oczekujàcych dalszego pogarszania si´ sytuacji gospodarczej
wyraênie topnieje. Firmy informujà o rosnàcym portfelu zamówieƒ i choç nie przek∏ada si´ to jeszcze na plany zwi´kszenia zatrudnienia, skala planowanych zwolnieƒ
uleg∏a zmniejszeniu. WÊród konsumentów roÊnie sk∏onnoÊç do zakupów i wyraênie
poprawi∏a si´ ocena klimatu gospodarczego. Wydaje si´, ˝e w II kwartale br. nastàpi
d∏ugo oczekiwane o˝ywienie i przedwioÊnie b´dzie odczuwalne nie tylko w przyrodzie,
ale równie˝ w gospodarce.

Wskaźniki koniunktury
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Gospodarcze przedwioÊnie
 Poprawia si´ koniunktura w przemyÊle, budownictwie i handlu detalicznym w uj´ciu rocznym
 RoÊnie optymizm konsumentów
i sk∏onnoÊç do zakupów
 Poprawiajà si´ perspektywy zsynchronizowanego
o˝ywienia w Unii Europejskiej i USA

„A po nocy przychodzi dzieƒ, a po burzy spokój” – Êpiewa∏a
kiedyÊ Budka Suflera. Istotnie, na podstawie oceny ostatnich wskaêników gospodarczych mo˝na stwierdziç z du˝à
pewnoÊcià, ˝e po kilku kwarta∏ach stagnacji gospodarczej
wreszcie nadchodzi o˝ywienie. Sygna∏y dochodzà zarówno
ze strony przedsi´biorstw, jak i ze strony konsumentów.
Wszystkie badania koniunktury, zarówno w lutym, jak i w
marcu, donosi∏y o poprawie sytuacji przedsi´biorstw, o
wzroÊcie portfela zamówieƒ. Mimo i˝ pesymiÊci ciàgle
dominujà, to wskaêniki koniunktury zaczynajà rosnàç, co
powinno skutkowaç przerwaniem trendu spadkowego produkcji przemys∏owej w najbli˝szych miesiàcach.

W koƒcu minister finansów informuje, ˝e dochody bud˝etu,
po bardzo s∏abym styczniu, by∏y znacznie lepsze czy
wr´cz rewelacyjne w lutym. I tak jak mizeria bud˝etowa
na poczàtku zesz∏ego roku zapowiada∏a nadchodzàce spowolnienie gospodarcze, rosnàce wp∏ywy podatkowe do
kasy paƒstwa mogà potwierdzaç o˝ywienie gospodarcze.
Ponadto sprzeda˝ nowych samochodów w lutym spad∏a
„tylko” o 15 proc. r/r, i to w warunkach lawinowo rosnàcego
importu aut u˝ywanych, podczas gdy tempo rocznych spadków w 2001 roku by∏o dwukrotnie wy˝sze.
OczywiÊcie nie nale˝y si´ spodziewaç fajerwerków. Przedsi´biorcy zawsze traktujà pierwsze oznaki o˝ywienia z nieufnoÊcià, byç mo˝e ograniczà planowanà skal´ zwolnieƒ
(o czym donoszà badania koniunktury), ale up∏ynie jeszcze
wiele miesi´cy, zanim zacznà zatrudniaç nowych pracowników w odpowiedzi na rosnàcy popyt.
Optymizm konsumentów
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Jeszcze silniejsze sygna∏y potwierdzajàce o˝ywienie sà
dostarczane przez badania optymizmu gospodarstw domowych. W uj´ciu rocznym od d∏u˝szego czasu roÊnie sk∏onnoÊç do zakupów, a w lutym nastàpi∏a znaczna poprawa
oceny klimatu gospodarczego. Zresztà gospodarstwa
domowe ju˝ od dwóch kwarta∏ów zachowujà si´ zgodnie
z teorià wyg∏adzania konsumpcji i mimo zwalniajàcej dynamiki dochodów, utrzymujà konsumpcj´ na wysokim poziomie. Wed∏ug wst´pnych danych GUS spo˝ycie prywatne
wzros∏o o ponad 3 proc. r/r w IV kwartale zesz∏ego roku,
a dane o sprzeda˝y detalicznej wskazujà, ˝e relatywnie
wysokie tempo wydatków konsumpcyjnych utrzymuje si´
równie˝ na poczàtku bie˝àcego roku.

2

Mimo i˝ wskaêniki wyprzedzajàce i badania koniunktury
wyraênie sugerujà nadchodzàce o˝ywienie gospodarcze, na razie dane ekonomiczne potwierdzajà, ˝e koniec
zesz∏ego roku i styczeƒ bie˝àcego by∏y s∏abe. Spadajàca
produkcja przemys∏owa i budowlana, silny spadek importu
na bazie p∏atnoÊci w styczniu, odzwierciedlajàcy niski
poziom fizycznego importu towarów w okresie listopad-styczeƒ, czy niskie dochody podatkowe bud˝etu w styczniu to
obraz mizerii gospodarczej z ostatnich miesi´cy.
Wydaje si´, ˝e perspektywy o˝ywienia gospodarczego
potwierdzajà równie˝ informacje z zagranicy. Zarówno
w strefie euro, jak i w USA poprawia si´ koniunktura
gospodarcza i roÊnie optymizm (o czym obszernie piszemy
w przeglàdzie mi´dzynarodowym). Prawdopodobnie w najbli˝szych miesiàcach b´dziemy obserwowali zsynchronizowane globalne o˝ywienie gospodarcze. JednoczeÊnie
nale˝y pami´taç o podwójnym ryzyku dla tego scenariusza,
czyli o niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie i o s∏abej
gospodarce japoƒskiej.
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Wskaźnik MCI i inflacja
pkt
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Uwaga metodyczna: wykres MCI został przesunięty o 9 miesięcy w prawo
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i wskazuje na możliwy wzrost inflacji w drugiej połowie roku.

Wydaje si´, ˝e firmy powinny powoli przygotowywaç si´ na
nadchodzàce o˝ywienie, tak aby nie spóêniç si´ z reakcjà
na rosnàcy popyt i nie traciç udzia∏u w rynku. Oznacza to
równie˝ zahamowanie procesu dezinflacji i pewien wzrost
deficytu obrotów bie˝àcych w drugiej po∏owie roku. W rezultacie rynek obligacji powinien pozostaç mocny do koƒca
II kwarta∏u, szczególnie jeÊli inflacja spadnie poni˝ej 3 proc.
Jednak planowane podwy˝ki cen energii (o oko∏o 10 proc.)
i gazu, o˝ywienie i znaczne poluzowanie polityki pieni´˝nej mierzone MCI (indeksem czynników monetarnych),
powinno przyczyniç si´ do znacznego przyspieszenia inflacji w drugiej po∏owie roku. Wtedy na rynek obligacji wrócà
„niedêwiedzie” co mo˝e si´ przyczyniç do os∏abienia z∏otego
w drugiej po∏owie roku.
Osobnà kwestià pozostaje presja polityczna na RPP.
W g∏´bi duszy mamy nadziej´, ˝e pos∏owie SLD nie chcà
zmian w ustawie o NBP i ˝e zdajà sobie spraw´ z kosztów dla gospodarki w sytuacji, gdyby taka zmiana mia∏a
miejsce. W oczywisty sposób skomplikowa∏oby to negocjacje z Unià Europejskà, mog∏oby prowadziç do ucieczki
kapita∏u portfelowego z Polski i byç mo˝e skoƒczy∏oby si´
pot´˝nà dewaluacjà z∏otego. Jednak nie mo˝na ignorowaç wypowiedzi prominentnych przedstawicieli SLD, w
tym nowego sekretarza generalnego, którzy stawiajà ultimatum albo obni˝ka o 5 pkt proc. albo nowelizacja ustawy
o NBP. A zatem je˝eli b´dzie podj´ta próba ograniczenia
niezale˝noÊci RPP, wówczas „niedêwiedzie” na rynku obligacji i sprzedajàcy z∏otówki pojawià si´ wczeÊniej ni˝ w
drugiej po∏owie roku.
Inflacja i opóźniona podaż pieniądza M1
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przysz∏ych zamówieƒ. Lekkà popraw´ odnotowano tak˝e
w handlu detalicznym. Tutaj równie˝ najbardziej obiecujàcà
cz´Êcià ankiety okaza∏y si´ optymistyczne prognozy na
przysz∏oÊç. Du˝e jednostki handlowe przewidujà znaczny
wzrost sprzeda˝y. Ponadto przedsi´biorstwa sprzedajàce
pojazdy, dobra trwa∏e, odzie˝ i obuwie oczekujà istotnego
odrodzenia popytu i widzà dla siebie znacznie lepsze perspektywy ni˝ przez ostatnie kilkanaÊcie miesi´cy. Badane
firmy planujà dalsze redukcje zatrudnienia w nadchodzàcych miesiàcach, chocia˝ skala zwolnieƒ ma byç mniejsza
ni˝ dotychczas.
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Wskaêniki koniunktury liczone przez GUS poprawi∏y si´ w lutym w porównaniu ze styczniem, choç pozosta∏y znacznie
ni˝sze ni˝ przed rokiem. Najbardziej obiecujàcym elementem tego badania, oprócz mniej pesymistycznych ocen
obecnej sytuacji gospodarczej, jest zauwa˝alna poprawa
oczekiwaƒ przedsi´biorców co do przysz∏ego kszta∏towania
si´ popytu, zamówieƒ i wielkoÊci produkcji. W przemyÊle
na szczególnà uwag´ zas∏uguje odrodzenie popytu notowane przez firmy produkujàce pojazdy mechaniczne oraz
du˝y optymizm w ich prognozach dotyczàcych przysz∏ych
perspektyw. Poprawa nastrojów nastàpi∏a równie˝ w
budownictwie. Co interesujàce, po raz pierwszy od pó∏ roku
firmy budowlane majà optymistyczne oczekiwania co do
4

Polski indeks PMI, zwany WML – Wskaênik Mened˝erów
Logistyki (wyrównany sezonowo) wzrós∏ w lutym o 0,8 pkt
do 45,3 pkt. Znajduje si´ zatem nadal poni˝ej granicy 50
pkt, co oznacza, ˝e sytuacja si´ pogarsza. Bie˝àcy wskaênik
produkcji wzrós∏ jednak do 41,2 z 36,3 pkt, indeks nowych
zamówieƒ zwi´kszy∏ si´ do 50 z 42 pkt, a sk∏adnik zatrudnienie wzrós∏ do 41,2 z 36 pkt (wszystkie sk∏adniki niewyrównane sezonowo).

Wskaźniki optymizmu konsumentów
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Wskaźniki koniunktury GUS a dynamika produkcji

Wed∏ug IRG SGH firmy z sektora wytwórczego donosi∏y w
lutym o znacznym wzroÊcie zamówieƒ, zarówno krajowych,
jak i zagranicznych. W przysz∏oÊci oczekujà one dalszego
wzrostu zamówieƒ (choç g∏ównie z kraju). Z kolei wskaênik
wyprzedzajàcy dla polskiej gospodarki liczony przez M. Drozdowicz wykaza∏ istotny wzrost o 1,9 pkt, potwierdzajàc
hipotez´ o wygasaniu tendencji recesyjnych i wskazujàc na
mo˝liwoÊç o˝ywienia gospodarczego w II kwartale 2002 r.

kwi 00

Robi si´ coraz cieplej
Czy to nie dziwne? Politycy coraz g∏oÊniej narzekajà, ˝e
bezlitosna polityka pieni´˝na rujnuje nasz kraj, podczas gdy
przedsi´biorcy sà coraz bardziej optymistyczni. Wszystkie
badania koniunktury opublikowane w ostatnich tygodniach
wyraênie wskazujà na nadchodzàce o˝ywienie. Co wi´cej,
po bardzo s∏abym styczniu, w lutym dochody podatkowe
bud˝etu by∏y znacznie lepsze, wed∏ug Marka Belki wr´cz
rewelacyjne, a sprzeda˝ nowych samochodów zacz´∏a wykazywaç popraw´, pomimo ogromnego importu z Zachodu
aut u˝ywanych. Danych sugerujàcych o˝ywienie nie mo˝na
przegapiç, sà one bowiem jak s∏oƒ stojàcy na Êrodku drogi.
Podsumujmy najwa˝niejsze wyniki.

Wskaênik koniunktury liczony przez instytut IBnGR dla ca∏ej
gospodarki wzrós∏ w lutym o prawie 10 pkt, osiàgajàc
–13,3 pkt. Najwi´kszà popraw´ odnotowano w przemyÊle (+12 pkt) oraz handlu i us∏ugach (+14 pkt), podczas
gdy w sektorze bankowym nastàpi∏o pogorszenie o 8 pkt.
Oczekiwania przedsi´biorstw co do przysz∏ych perspektyw
równie˝ znacznie si´ poprawi∏y i we wszystkich trzech
dzia∏ach przewidywania przysz∏ej aktywnoÊci by∏y znacznie
lepsze ni˝ bie˝àce oceny. Wskaênik koniunktury dla ca∏ej
gospodarki by∏ w lutym wyraênie lepszy ni˝ w zesz∏ym roku
(–13,3 wobec –20,9).
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kilku latach. JednoczeÊnie roczna dynamika produkcji by∏a
ni˝sza, ni˝ wynika∏oby ze spadku miesi´cznego, i osiàgn´∏a
–1,4 proc. r/r, co wynika∏o z faktu, i˝ GUS skorygowa∏ w dó∏
wyniki produkcji dla poprzednich miesi´cy 2001 r. (g∏ównie
w pierwszych trzech kwarta∏ach). Nale˝y zauwa˝yç, ˝e
spadek miesi´czny by∏ znacznie bardziej ∏agodny ni˝ zwykle
w tym miesiàcu, mimo i˝ dwa wa˝ne czynniki wp∏ywa∏y
hamujàco na produkcj´: zmniejszenie od 1 stycznia liczby
godzin pracy w tygodniu oraz fatalne warunki atmosferyczne na poczàtku miesiàca. Niektórzy pracownicy utkn´li
w drodze do pracy, niektóre produkty skoƒczy∏y w zaspach
i nigdy nie dotar∏y do hurtowni itp. Z drugiej strony wyniki
by∏y nieco zawy˝one przez przesuni´cie sprzeda˝y kilku
okr´tów z grudnia. W uj´ciu rocznym dynamika produkcji
– pomimo i˝ wcià˝ ujemna – poprawi∏a si´ istotnie wobec
–4,8 proc. zanotowanego w grudniu. Du˝o gorsze by∏y dane
dla budownictwa. Produkcja budowlana spad∏a o 64,2 proc.
m/m i 21,2 proc. r/r, ale na ten wynik decydujàcy wp∏yw
mia∏a fatalna pogoda. Przy 7-metrowych zaspach i g∏´boko
zamarzni´tej ziemi trudno spodziewaç si´ imponujàcych
wyników dzia∏alnoÊci firm budowlanych. Niemniej nie
wró˝y to dobrze dla popytu inwestycyjnego w I kwartale
2002.
Powy˝sze dane znalaz∏y potwierdzenie w danych NBP nt.
handlu zagranicznego. Eksport spad∏ w styczniu mniej ni˝
zwykle (po cz´Êci za sprawà opóênionej sprzeda˝y statków), a jego dynamika roczna wzros∏a z –7,9 proc. do
–3,4 proc. r/r. OczywiÊcie eksport pozostaje mniejszy ni˝
Dynamika obrotów handlowych
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Dane o produkcji przemys∏owej wprowadzi∏y pewne zamieszanie. Produkcja spad∏a 5 proc. m/m, co by∏o wynikiem
bliskim naszej prognozy -4 proc. m/m oraz lepszym od
oczekiwaƒ rynku i zdecydowanie du˝o lepszym ni˝ Êredni
spadek produkcji przemys∏owej w styczniu w ostatnich
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Wyniki stycznia – dno ju˝ raczej za nami
Przejdêmy do omówienia styczniowych danych ekonomicznych. Generalnie wyniki gospodarcze nie wykaza∏y poprawy w stosunku do poprzednich miesi´cy, trudno jeszcze
doszukaç si´ w nich oznak o˝ywienia koniunktury. Jednak,
co wa˝ne, dane te nie pokazujà jednoczeÊnie dalszego spowolnienia, co mo˝e potwierdzaç naszà tez´, ˝e najgorszà
faz´ cyklu gospodarczego mamy ju˝ za sobà.
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Powtarzamy, ˝e polityka pieni´˝na zosta∏a znacznie poluzowana w ostatnich miesiàcach i powinna wywrzeç wp∏yw
na gospodark´ w ciàgu nast´pnych kilku kwarta∏ów. Na
tym etapie konieczne jest wdro˝enie rozwiàzaƒ zaproponowanych przez rzàd w pakiecie „Przede wszystkim przedsi´biorczoÊç” oraz szybkie zmiany w kodeksie pracy, co u∏atwi∏oby dzia∏anie prywatnym przedsi´biorcom i zach´ci∏o
ich do podj´cia ryzyka i zainwestowania na tym wczesnym
etapie poprawy koniunktury gospodarczej. To wszystko
wymaga jednak czasu, a patrzàc na wielkà niecierpliwoÊç
polityków wyra˝anà w ostatnich tygodniach, nie nale˝y
wykluczaç, ˝e ostre ataki na RPP i jej polityk´ pieni´˝nà
b´dà kontynuowane. Ale RPP, atakowana czy nie, równie˝
obserwuje ostatnie tendencje w gospodarce i z pewnoÊcià
zauwa˝a zarówno te wczesne oznaki poprawy koniunktury,
jak i wywo∏ujàce pewne obawy trendy w sferze monetarnej. Dlatego te˝ nie widzimy zbyt du˝ego pola do dalszych
ci´ç stóp procentowych w najbli˝szym czasie. Decyzja taka,
jeÊli w ogóle, jest bardziej prawdopodobna pod koniec II
kwarta∏u, jeÊli inflacja spadnie poni˝ej 3 proc. i nadal nie
b´dzie widaç dowodów o˝ywienia gospodarczego…
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I co Paƒstwo na to? Wydaje si´, i˝ nasze przeczucia by∏y
poprawne i I kwarta∏ 2002 r. przyniesie (co najmniej) brak
dalszego pogarszania si´ aktywnoÊci gospodarczej. A
jeÊli oczekiwania przedsi´biorców oka˝à si´ prawdziwe,
mo˝emy zobaczyç pewnà popraw´ wskaêników ju˝ w II
kwartale tego roku. Popraw´, która by∏aby g∏ównie rezultatem wzrostu popytu konsumpcyjnego, w miar´ jak sk∏onnoÊç do oszcz´dzania gospodarstw domowych zdaje si´
stopniowo s∏abnàç (patrz dalej).

Dynamika

kwi 98

Tak˝e badanie Demoskopu przeprowadzone wÊród gospodarstw domowych pokazuje, ˝e w lutym nastàpi∏a poprawa
nastrojów konsumenckich. Wszystkie trzy indeksy tego
instytutu wzros∏y, pokazujàc du˝o lepszà ocen´ klimatu
gospodarczego, wy˝szà sk∏onnoÊç do zakupów i wzrost
ogólnego optymizmu konsumentów.

import (4-mies. średnia ruchoma)
Źródło: NBP, BZ WBK

5

marzec 2002

Rachunek obrotów bie˝àcych pod wp∏ywem wymiany walut
Wyglàda na to, ˝e czasami mamy racj´. Okaza∏o si´,
˝e saldo rachunku obrotów bie˝àcych jest pod silnym
wp∏ywem transakcji wymiany walut zwiàzanych z wprowadzeniem euro nie tylko przed, ale i po 1 stycznia. W
grudniu, jak pami´tamy, saldo obrotów niesklasyfikowanych zosta∏o pomniejszone o 737 mln USD. W styczniu z
kolei NBP powi´kszy∏ t´ pozycj´ o 368 mln USD. Odchylenie od trendu obrotów niesklasyfikowanych w tych
miesiàcach odzwierciedla fakt, ˝e osoby indywidualne
oraz firmy, które wp∏aci∏y marki niemieckie i inne waluty
krajów EU12 na konta bankowe przed wejÊciem euro,
w cz´Êci wycofa∏y swoje pieniàdze po wyemitowaniu
nowych banknotów i monet. Niektórzy musieli odbudowaç zapas gotówki, aby prowadziç interesy (np. ludzie
importujàcy u˝ywane samochody albo kantory wymiany
walut), niektórzy byli po prostu ciekawi wyglàdu nowych
pieni´dzy. Ten jednorazowy popyt na euro by∏ doÊç imponujàcy: bez korekty NBP saldo obrotów niesklasyfikowanych wynios∏oby –113 mln USD. NBP poda∏, ˝e starano
si´ wyeliminowaç wp∏yw wymiany walut EU12, dokonujàc tej korekty, tak aby dane by∏y na poziomie zbli˝onym
do lat poprzednich. Jednak by∏a ona jedynie intuicyjna,
poniewa˝ z pewnoÊcià NBP nie posiada wystarczajàcych
danych, aby wyeliminowaç transakcje zwiàzane z euro.
Dlatego podpowiadamy, aby nie przyk∏adaç nadmiernej wagi do styczniowego salda obrotów bie˝àcych,
poniewa˝ nikt nie wie, do jakiego stopnia odzwierciedla
ono rzeczywiste tendencje w wymianie z zagranicà. Dla
porzàdku odnotujmy: deficyt obrotów bie˝àcych wyniós∏
826 mld USD, wobec zrewidowanych 500 mln USD w
grudniu.
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rok temu i w ciàgu ostatnich trzech miesi´cy jego spadek
wyniós∏ Êrednio 5 proc. r/r, co sugeruje, i˝ spowolnienie
europejskiej gospodarki wywiera negatywny wp∏yw na polski eksport. Import pog∏´bi∏ spadek roczny do –12,4 proc. z
–9,6 proc. przed miesiàcem, co potwierdza s∏aby popyt krajowy (czytaj: inwestycyjny). W rezultacie deficyt handlowy
by∏ po raz kolejny ni˝szy ni˝ przed rokiem, a relacja deficytu
obrotów bie˝àcych do PKB spad∏a do 3.9 proc. (chocia˝
nie nale˝y przyk∏adaç zbyt du˝ej wagi do tego ostatniego
wyniku, poniewa˝ rachunek obrotów bie˝àcych by∏ zaburzony przez transakcje wymiany walut – patrz ramka). Jako
˝e o˝ywienie w kolejnych kwarta∏ach b´dzie wywo∏ane
g∏ównie przez popyt konsumpcyjny, trudno oczekiwaç kontynuacji pozytywnych tendencji w handlu zagranicznym w
Êrednim okresie, chocia˝ w najbli˝szych 2-3 miesiàcach
deficyt najprawdopodobniej si´ poprawi za sprawà czynników sezonowych.

obroty niesklasyfikowane
Źródło: NBP

Sprzeda˝ detaliczna roÊnie. Wi´c jednak ludzie
kupujà
W styczniu sprzeda˝ detaliczna wzros∏a (nominalnie) o 4,7
proc. r/r, podczas gdy w listopadzie i grudniu dynamika wynosi∏a 2,4 proc. Silny wzrost roczny nastàpi∏ w wi´kszoÊci
kategorii, zdecydowanie najwi´kszy dla odzie˝y i obuwia
(35,7 proc. r/r). Z kolei sprzeda˝ hurtowa wzros∏a w styczniu o 6,6 proc. r/r (5 proc. w grudniu). Najwyraêniej, jak ju˝
wczeÊniej wskazywaliÊmy, recesja nie dotyka popytu konsumpcyjnego. Podczas comiesi´cznej konferencji prasowej
prezes GUS powiedzia∏, ˝e styczniowy spadek produkcji
zanotowano g∏ównie w firmach produkujàcych dobra inwestycyjne i zaopatrzeniowe, podczas gdy produkcja dóbr
konsumpcyjnych wzros∏a o 3 proc.
Dobrze. Je˝eli popyt konsumpcyjny b´dzie nadal rós∏, to
przedsi´biorstwa b´dà mia∏y bodziec do zwi´kszania produkcji oraz inwestowania, a w konsekwencji o˝ywienie
gospodarcze mo˝e staç si´ faktem. JednoczeÊnie jednak,
je˝eli ta odbudowa konsumpcji (bo za wczeÊnie by u˝yç
s∏owa boom) post´puje przy raczej stabilnym nominalnie
funduszu p∏ac w sektorze przedsi´biorstw, a nawet realnie
malejàcym, to sugeruje to, i˝ sk∏onnoÊç do oszcz´dzania
gospodarstw domowych musi silnie spaÊç. Nie wró˝y to
dobrze dla równowagi ekonomicznej, jako ˝e wszyscy wiedzà, i˝ równoczeÊnie gwa∏townie rosnà „dezoszcz´dnoÊci”
sektora publicznego.
Bezrobocie osiàgn´∏o w styczniu 18 proc. i b´dzie
ros∏o dalej
Dwie rzeczy by∏y oczywiste ju˝ miesiàc temu, po tym jak
GUS opublikowa∏ 17,4-proc. stop´ bezrobocia w grudniu.
Po pierwsze, ˝e wzroÊnie ona do oko∏o 18 proc. w styczniu
i nawet do 18,5 proc. w marcu 2002. Po drugie, ˝e przyciàgnie du˝à uwag´ mediów i mo˝e wywo∏aç wzrost obaw
spo∏ecznych, gdy˝ jest to jeden z najwi´kszych problemów
z jakim rzàd musi si´ zmierzyç w najbli˝szych miesiàcach.
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I rzeczywiÊcie, stopa rejestrowanego bezrobocia liczona
przez GUS wzros∏a w styczniu do 18,0 proc. Liczba bezrobotnych zwi´kszy∏a si´ o 138,2 tys. osób i bez pracy
pozostawa∏o a˝ 3,25 mln osób, co oznacza wzrost o 4,4
proc. m/m i 14,7 proc. r/r. Z kolei stopa bezrobocia liczona
metodà BAEL (Badanie AktywnoÊci Ekonomicznej LudnoÊci)
osiàgn´∏a w IV kwartale 2001 r. 18,5 proc. w porównaniu z
17,9 proc. w III kwartale. Jak ju˝ wspomniano, dane te by∏y
zgodne z naszymi oczekiwaniami. Silny wzrost bezrobocia
w miesiàcach zimowych jest typowym zjawiskiem sezonowym, wynikajàcym z mniejszej aktywnoÊci gospodarczej
w tym okresie, zw∏aszcza w budownictwie.
W tym roku nie oczekujemy znaczàcej poprawy, jeÊli chodzi o redukcj´ bezrobocia, poniewa˝ o˝ywieniu gospodarczemu, którego spodziewamy si´ w drugiej po∏owie roku,
b´dzie towarzyszy∏ bardzo du˝y nap∏yw si∏y roboczej na
rynek pracy. Oko∏o 900 tys. nowych absolwentów zasili w
tym roku rzesz´ poszukujàcych zatrudnienia. W II kwartale
zobaczymy spadek stopy bezrobocia, jednak w drugiej po∏owie roku nastàpi ponowne odbicie. Dlatego jest niezwykle
wa˝ne, by uelastyczniç wreszcie rynek pracy. JeÊli zmierzajàce w tym kierunku rozwiàzania zaproponowane przez
rzàd nie zostanà szybko uchwalone przez parlament, pod
koniec roku bezrobocie mo˝e przekroczyç 19 proc.
Inflacja znowu spad∏a. Bez obaw, jeszcze si´ odbije
Inflacja w styczniu po raz kolejny okaza∏a si´ ni˝sza ni˝ oczekiwano, osiàgajàc 0,8 proc. m/m i 3,5 proc. r/r (w porównaniu do 3,6 proc. w grudniu). Roczny wskaênik obni˝y∏ si´ do
kolejnego rekordowego poziomu w historii polskiej gospodarki rynkowej. Natychmiast pojawiajà si´ trzy pytania:
1. W którym miejscu si´ myliliÊmy?
2. Czy to wp∏ynie na prognozy na dalszà cz´Êç roku?
3. Jakie sà implikacje dla polityki pieni´˝nej?
Odpowiedê na pierwsze pytanie jest doÊç oczywista po
dok∏adniejszym przeanalizowaniu statystyk styczniowej
inflacji. Dwa czynniki przyczyni∏y si´ do przestrzelenia prognoz inflacyjnych: wolniejszy ni˝ si´ spodziewano proces
przek∏adania si´ podwy˝ek kosztów u˝ytkowania mieszkaƒ na ceny koƒcowe oraz wi´ksze ni˝ zwykle sezonowe
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Źródło: GUS

obni˝ki cen ubraƒ i obuwia. Ceny u˝ytkowania mieszkania
i noÊników energii wzros∏y o 1,4 proc. m/m, podczas gdy
oczekiwaliÊmy ponad 2 proc. wzrostu. Widocznie niektóre
spó∏dzielnie mieszkaniowe by∏y doÊç powolne w podnoszeniu swoich cen i nie zdo∏a∏y tego uczyniç w styczniu. To jednak oznacza, ˝e ceny te b´dà musia∏y wzrosnàç w kolejnych
miesiàcach, gdy˝ koszty dostarczania wody i odprowadzania Êcieków znacznie wzros∏y od 1 stycznia. Z drugiej strony
mo˝na si´ zastanawiaç, czy spadek cen odzie˝y i obuwia
sygnalizuje zmniejszenie popytu konsumpcyjnego czy coÊ
innego. My sàdzimy, ˝e odzwierciedla to raczej strukturalnà zmian´ w zachowaniu sprzedawców detalicznych ni˝
nag∏y spadek konsumpcji indywidualnej. Nale˝y pami´taç,
˝e sprzeda˝ detaliczna i wzrost konsumpcji indywidualnej
trzymajà si´ naprawd´ nieêle. Zwróçmy te˝ uwag´ na to,
˝e wraz ze wzrostem liczby supermarketów w Polsce pojawi∏y si´ te˝ nowe zwyczaje, jak posezonowa wyprzeda˝ i
rabaty. Jeszcze kilka lat temu na zakupy odzie˝y z wyprzeda˝y jeêdzi∏o si´ a˝ do Berlina; teraz wystarczy udaç si´ do
najbli˝szego centrum handlowego.
Co z prognozà inflacji? W ostatnich tygodniach pojawi∏y
si´ dwa nowe elementy, zwi´kszajàce optymizm w tym
zakresie w krótkim horyzoncie czasowym: ceny ˝ywnoÊci
okaza∏y si´ ni˝sze ni˝ oczekiwano, spadajàc o 0,1 proc.
m/m w I po∏owie lutego; tendencj´ spadkowà wykazywa∏y
równie˝ ceny paliw. Oba czynniki sk∏aniajà do nieznacznej
redukcji prognozy na luty do 3,7-3,8 proc. r/r. Jednak przewidywania na drugà po∏ow´ roku pozostajà w∏aÊciwie bez
wi´kszych zmian. Jak ju˝ wielokrotnie pisaliÊmy, w drugim
pó∏roczu skupià si´ g∏ówne impulsy inflacyjne. Dlatego
tegoroczna Êcie˝ka inflacji mo˝e przypominaç jazd´ kolejkà
górskà lub na huÊtawce. Niewielki wzrost nastàpi w lutym
i marcu, zjazd poni˝ej 3 proc. w maju, a potem ostra
wspinaczka do ponad 5 proc. do koƒca roku. I to nie tylko
z powodu oczekiwanych podwy˝ek cen pràdu i gazu, przyspieszenia cen na rynku ˝ywnoÊci, paliw oraz zmian wag
w koszyku CPI. Tym, którzy nadal nie wierzà w odbicie inflacyjne w 2002 r., proponujemy spojrzeç na wykresy pokazujàce bardziej fundamentalne czynniki wspierajàce presj´ na
wzrost inflacji: dynamik´ wàskiego agregatu pieniàdza M1
7
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co spowodowa∏o problemy z p∏ynnoÊcià gospodarstw
domowych w nast´pnych miesiàcach, lub wspominany
wczeÊniej wzrost konsumpcji. Jednak jest jeszcze za
wczeÊnie aby jednoznacznie stwierdziç, które rozwiàzanie
jest prawdziwe, choç pierwsze dwa wydajà si´ mniej prawdopodobne. Najwyraêniej jednak zmiany depozytów b´dà
w najbli˝szym czasie jednym z powa˝nych argumentów
powstrzymujàcych RPP przed dalszym rozluênianiem polityki pieni´˝nej.

oraz indeks restrykcyjnoÊci polityki pieni´˝nej (MCI), wykazujàce pierwsze efekty poluênienia pieni´˝nego z ostatnich
miesi´cy (patrz s.3).
Powtórzmy, ˝e taka prognoza inflacji pozostawia niewiele
miejsca na dalsze ci´cia stóp procentowych, zw∏aszcza
jeÊli weêmiemy pod uwag´ opóênienia transmisji w polityce pieni´˝nej. Ale z drugiej strony, prze∏amanie poziomu
3 proc. inflacji (nawet chwilowe) mo˝e byç pretekstem do
jeszcze jednego ci´cia o 100 pb. w przypadku, gdyby o˝ywienie koniunktury nie by∏o zbyt wyraêne.

S∏abe wyniki bud˝etu w styczniu, spodziewana
poprawa w lutym
W styczniu deficyt bud˝etowy osiàgnà∏ 6,9 mld z∏, czyli
17,2 proc. ca∏orocznego planu. Dochody wynios∏y 10,4
mld z∏, a wydatki 17,2 mld z∏, czyli odpowiednio 7,2 proc. i
9,4 proc. planu (przed ostatnimi poprawkami sejmowymi!).
Takie dane nie kreÊlà zbyt ró˝owego obrazu tegorocznego
bud˝etu, gdy˝ roczne stopy wzrostu wszystkich kategorii
dochodów, poza tymi z ce∏ importowych, dramatycznie
spad∏y (patrz tabela). Porównujàc wykonanie dochodów po
pierwszym miesiàcu (w relacji do za∏o˝eƒ bud˝etowych) ze
Êrednim wykonaniem z poprzednich lat (w porównaniu do
rzeczywistego wyniku za ca∏y rok), widzimy, ˝e przychody z
podatków by∏y doÊç s∏abe. Jednak jeÊli wierzyç ministrom
finansów, ju˝ w lutym nastàpi∏a w tym obszarze istotna
poprawa, która nie tylko zrekompensowa∏a kiepskie wyniki stycznia, ale pozwoli∏a po dwóch miesiàcach osiàgnàç
dochody wy˝sze ni˝ w ubieg∏ym roku. Marek Belka okreÊli∏
wr´cz wp∏ywy podatkowe w lutym jako „rewelacyjne”.

Pieniàdza mniej, depozyty topniejà
Poda˝ pieniàdza spad∏a w styczniu bardziej ni˝ zwykle (–2,1
proc. m/m), co da∏o spadek dynamiki rocznej do 12 proc. z
13,7 proc. w grudniu. Niemniej nale˝y pami´taç, i˝ realnie
wolumen pieniàdza roÊnie doÊç szybko (7,8 proc. r/r w
styczniu) zw∏aszcza gdy porównaç go do stosunkowo s∏abej dynamiki PKB w ostatnich kwarta∏ach. Co wa˝niejsze,
depozyty ludnoÊci potwierdzi∏y nasze obawy, wzrastajàc w
styczniu jedynie 0,8 proc. m/m, blisko 3 razy wolniej ni˝ w
Êrednio w tym miesiàcu w poprzednich latach. Wzrost realny z∏otowych depozytów gospodarstw domowych zmniejszy∏ si´ do 5,5 proc. r/r w styczniu z 7,8 proc. w grudniu i
ponad 14 proc. zaledwie 6 miesi´cy temu.
Ta niepokojàca tendencja kontynuowana by∏a równie˝ w
pierwszych dwudziestu dniach lutego. Roczne tempo
wzrostu z∏otowych depozytów ludnoÊci obni˝y∏o si´ do 8,8
proc. po pierwszej i 8,4 proc. r/r po drugiej dekadzie lutego.
Grudzieƒ, styczeƒ i luty sà zwykle miesiàcami najszybszego
przyrostu depozytów ludnoÊci w ca∏ym roku. JeÊli wi´c
by∏oby to prawdà równie˝ tym razem, banki praktycznie
nie doÊwiadczà w tym roku wzrostu bazy depozytowej.
Sà trzy mo˝liwe wyjaÊnienia takiego spowolnienia depozytów: dramatyczne pogorszenie dochodów do dyspozycji
gospodarstw domowych, nadmierna akumulacja aktywów
podczas ucieczki przed „podatkiem Belki” w listopadzie,
Tempo wzrostu dochodów i wydatków bud˝etowych
cze 01

lip 01

sie 01

dochody

21,8

5,0

podatki poÊrednie

-5,9

8,2

CIT

-46,2

PIT

0,4

r/r
wrz 01

paê 01

lis 01

gru 01

sty 02

0,4

6,3

2,1

5,6

-0,4

6,2

-33,9

-18,9

-22,2

3,4

0,7

3,2

plan 2002

-2,5

-1,4

-10,7

2,6

9,0

11,3

-3,2

10,1

-20,3

-31,4

-13,6

-40,8

4,2

2,0

3,8

0,5

-5,0

13,5

dochody jednostek bud˝etowych

104,9

38,5

-9,7

105,4

-1,2

-36,5

-26,4

-47,3

-36,1

c∏a importowe
wydatki
obs∏uga d∏ugu krajowego
obs∏uga d∏ugu zagranicznego
dotacje do funduszu pracy
dotacje do KRUS
dotacje do FUS
dotacje do samorzàdów

-17,0
2,0
6,2
-54,2
84,7
-9,0
-8,2
7,8

-17,5
5,9
-0,3
14,1
-18,1
43,4
24,4
11,6

-21,0
-0,6
-32,1
9,0
-17,8
-0,5
-13,5
3,3

-22,2
5,0
-0,6
-26,0
-26,4
13,2
16,2
9,1

-10,9
11,9
18,0
-35,4
-52,1
7,4
23,4
9,9

-24,2
26,9
11,8
10,8
373,7
10,3
164,4
28,6

-16,5
32,1
234,4
-2,7
1390,4
12,1
-21,9
12,1

-14,0
3,1
6,7
-22,9
101,9
7,7
57,8
3,3

-14,9
6,4
25,1
16,0
37,2
3,5
27,3
1,9

èród∏o: obliczenia BZ WBK na podstawie danych Ministerstwa Finansów
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Pod lupà: Bank centralny
 Stopy procentowe bez zmian
 Rzàd rozczarowany, pos∏owie wzburzeni
 NBP chce zach´ciç banki do zmniejszenia ró˝nicy
w oprocentowaniu

Stopy procentowe NBP
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Spójrzmy najpierw na komunikat. RPP przedstawi∏a ju˝
znane fakty, i˝ inflacja netto i oczekiwania inflacyjne spad∏y w styczniu. RPP podkreÊli∏a równie˝, ˝e ostatni spadek
inflacji wynika z wielu czynników, nie tylko przejÊciowych.
Po przeczytaniu pierwszego akapitu mo˝na si´ zastanawiaç, dlaczego RPP nie zdecydowa∏a si´ na obni˝k´ stóp.
Jak dotàd by∏o dobrze, ale… w dalszej cz´Êci nie jest
ju˝ tak ró˝owo. Wydaje si´, i˝ RPP podziela naszà obaw´
wyra˝onà w ostatnich tygodniach, zwiàzanà z bardzo niepokojàcymi zjawiskami w strukturze poda˝y pieniàdza oraz faktem, ˝e indeks warunków monetarnych (MCI) wskazuje na
mo˝liwoÊç odbicia inflacyjnego w drugiej po∏owie roku. RPP
jasno stwierdzi∏a, ˝e ostatnie zmiany w poda˝y pieniàdza –
silny wzrost gotówki i p∏ynnych wk∏adów – mogà nap´dzaç
przysz∏à inflacj´. Analogiczna linia by∏a równie˝ utrzymana
w sekcji na temat czynników zewn´trznych: RPP wskaza∏a
na rewizj´ w gór´ prognoz wzrostu gospodarczego w USA
i Niemczech oraz mo˝liwy wzrost ceny ropy naftowej w
drugiej po∏owie 2002 r. Cz´Êci o poda˝y pieniàdza oraz czynnikach zewn´trznych wyraênie wskazujà, ˝e perspektywy
inflacyjne znacznie si´ pogorszy∏y od styczniowego posiedzenia (przynajmniej w ocenie Rady). Mi´dzy wierszami
mo˝na znaleêç niemal restrykcyjne nastawienie RPP. Dalej
RPP wyrazi∏a obaw´ co do mo˝liwego pogorszenia bilansu
obrotów bie˝àcych, je˝eli o˝ywienie popytu wewn´trznego
b´dzie za silne. Jednak jak na razie nie ma zagro˝enia i RPP
wskaza∏a na niski poziom aktywnoÊci gospodarczej i niskà
presj´ ze strony popytu wewn´trznego. Wi´c jednak nastawienie restrykcyjne znika.
Kolejna sekcja jest poÊwi´cona finansom publicznym. Znalaz∏a si´ tam zrównowa˝ona i sprawiedliwa ocena sytuacji
finansów publicznych, choç rzàd zosta∏ ostro skrytykowany.
RPP mówi wprost, ˝e polityka fiskalna rzàdu jest niewiary-

referencyjna
lombardowa
referencyjna realnie
Uwaga metodyczna: Stopy realne obliczone przy założeniu adaptacyjnych
oczekiwań inflacyjnych (dyskontowane bieżącą inflacją)
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Stopy bez zmian, RPP zbeszta∏a polityk´ fiskalnà
Najcz´Êciej u˝ywanym wyra˝eniem 27 lutego po godzinie
12 by∏o „zgodnie z oczekiwaniami”. I rzeczywiÊcie, RPP nie
zmieni∏a stóp i utrzyma∏a neutralne nastawienie zgodnie z
oczekiwaniami rynków finansowych. Po tej decyzji uwaga
rynków skupi∏a si´ na analizie komunikatu Rady oraz reakcji
polityków na decyzj´ RPP (a by∏o na co popatrzeç! – pe∏en
przeglàd wypowiedzi polityków znajdziecie Paƒstwo na koƒcu sekcji „Pod lupà: Rzàd i polityka”).

sty 98

5

lombardowa realnie
Źródło: NBP, BZ WBK

godna. Regu∏y zaproponowane przez ministra finansów nie
sà przestrzegane (rzeczywiÊcie, realne wydatki bud˝etu
wzrosnà w 2002 r. o 2,4 proc., a nie o 1 proc., jak chcia∏
tego rzàd), co powoduje du˝à niepewnoÊç co do prawdziwego kszta∏tu polityki bud˝etowej w przysz∏oÊci.
Co z tego wynika? RPP wymieni∏a kilka kluczowych czynników do prognozowania przysz∏ych decyzji. Niektóre z nich
sugerujà mo˝liwoÊç dalszych ci´ç: spadek inflacji, niskie
oczekiwania inflacyjne i niski popyt wewn´trzny. Inne wskazujà na utrzymywanie stóp bez zmian lub na mo˝liwoÊç, ˝e
stopy zostanà podniesione w przysz∏oÊci. Sà to: znaczny
przyrost wàskiego agregatu pieniàdza oraz rewizja w gór´
popytu zagranicznego i cen ropy naftowej. Ponadto, sytuacja fiskalna jest czynnikiem ryzyka i mo˝e powstrzymaç
RPP przed dalszym obni˝aniem stóp procentowych.
Wreszcie zwracamy uwag´ na komentarz Janusza Krzy˝ewskiego, który jest cz∏onkiem frakcji „go∏´biej”. Powiedzia∏
on po posiedzeniu Rady, ˝e najistotniejszy jest Êrednioterminowy cel inflacyjny i ˝e RPP nie chce walczyç z inflacjà w
2003 roku. Utwierdza to nas w przekonaniu, ˝e po˝àdana
Êcie˝ka inflacji to „oko∏o 4 proc.” zarówno w 2002, jak i
2003 r. To oznacza, ˝e cel inflacyjny na 2002 na poziomie
5 proc. jest asymetryczny, a tak naprawd´ RPP celuje w 4
proc. JeÊli przyjàç, ˝e ten argument jest prawdziwy, to automatycznie nale˝y uznaç, i˝ stopy procentowe mogà si´ ju˝
nie zmieniç w tym roku, a jeÊli, to nie wi´cej ni˝ o 100 pb. i
raczej póêniej ni˝ wczeÊniej.
Rzàd rozczarowany, pos∏owie wzburzeni
Brak obni˝ki stóp procentowych na lutowym posiedzeniu
nie znalaz∏ zrozumienia u polityków. Ze zdwojonà si∏à powróci∏y zatem ataki (tym razem m.in. na forum Sejmu) pod
adresem NBP i Rady Polityki Pieni´˝nej i zapowiedzi zmian
legislacyjnych w celu ograniczenia niezale˝noÊci banku centralnego. Szerszà analiz´ tych wypowiedzi znajdà paƒstwo
w nast´pnej sekcji „Makroskopu”.
Pomimo rosnàcej presji politycznej nie zmieniamy naszej
prognozy, przewidujemy nast´pnà obni˝k´ stóp procento9
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wych o 100 pb oko∏o maja-czerwca uzale˝nionà od kszta∏towania si´ inflacji, czyli tylko w sytuacji, gdy inflacja spadnie
na jakiÊ czas poni˝ej 3 proc. Rynki oczekujà ci´cia w marcukwietniu, a „konsensus Londynu” wskazuje na ci´cie o 200
pb. przed po∏owà roku. Tym, którzy w to wierzà, polecamy
ponownie zwróciç uwag´ na dwa wykresy pokazujàce
wzrost wàskiego agregatu pieniàdza M1 oraz MCI (indeks
restrykcyjnoÊci polityki pieni´˝nej), opóênionych o 9M,
sugerujàcych wzrost inflacji w drugiej po∏owie 2002.
NBP chce zach´ciç banki do zmniejszenia ró˝nicy
w oprocentowaniu
W Êwietle ostatnich danych nt. poda˝y pieniàdza nie nale˝y si´ dziwiç rosnàcemu zaniepokojeniu banku centralnego
malejàcà dynamikà depozytów. NBP ostatecznie zdecydowa∏ si´ na wsparcie banków komercyjnych poprzez
wymian´ obligacji indeksowanych do stopy inflacji, które
banki musia∏y kupiç w 1999 r. (w zamian za obni˝enie rezerw obowiàzkowych), na papiery o wy˝szym oprocentowaniu, uzale˝nionym od rentownoÊci bonów skarbowych.
Operacja, która zosta∏a przeprowadzona 28 lutego, ma
poprawiç zyski banków o oko∏o 300-400 mln z∏. Wed∏ug
wiceprezesa NBP Jerzego Stopyry dzia∏anie to ma zach´ciç banki do zaw´˝enia ró˝nicy oprocentowania (spreadu)
mi´dzy kredytami i depozytami. Choç pomys∏ zamiany niskooprocentowanych papierów na obligacje o rynkowym
oprocentowaniu wydaje si´ uzasadniony, jesteÊmy raczej
sceptyczni czy mo˝e to doprowadziç do znaczàcego zmniejszenia spreadu, jako ˝e to raczej warunki rynkowe b´dà odgrywa∏y tu decydujàcà rol´. Poza tym najwi´kszy detalista
o dominujàcej pozycji na rynku, PKO BP, pozby∏ si´ cz´Êci
obligacji „inflacyjnych” ju˝ w ubieg∏ym roku w ramach
programu naprawczego, wi´c jego zysk z tego tytu∏u nie
b´dzie ju˝ tak du˝y.
Oprocentowanie depozytów złotowych ludności
25

%

20
15
10

stopa referencyjna

10

ROR

sty 02

lip 01

paź 01

sty 01

kwi 01

paź 00

lip 00

sty 00

kwi 00

lip 99

paź 99

kwi 99

sty 99

lip 98

paź 98

sty 98

0

kwi 98

5

lokaty terminowe średnio
Źródło: NBP, średnie ważone dla sektora bankowego

RPP chce ustaliç Êcie˝k´ wejÊcia do EMU
Jeszcze w tym roku bank centralny chce ustaliç z rzàdem
planowanà Êcie˝k´ wejÊcia do EMU. Odbieramy to jako
reakcj´ na strategi´ rzàdu, w której zak∏ada si´, ˝e Polska
b´dzie mia∏a deficyt bud˝etowy zbli˝ony do 4 proc. PKB w
2006 r., czyli b´dzie bardzo daleka od spe∏nienia jednego z
kryteriów Maastricht, które mówi, i˝ deficyt powinien byç
poni˝ej 3 proc. Oznacza to, i˝ w swojej strategii rzàd zak∏ada wczesne wejÊcie do UE w 2004 r., ale póêne wejÊcie
do EMU.
Kwestia wczesnego lub póênego przyj´cia euro jest ca∏y
czas przedmiotem ˝ywej debaty polityków, lecz przede
wszystkim ekonomistów, gdy˝ dobre argumenty sà po obu
stronach. Np. wczesne przyj´cie euro powoduje obni˝enie
kosztów przedsi´biorstw, gdy˝ znika ryzyko walutowe, ale
jednoczeÊnie czyni gospodark´ bardziej podatnà na szoki,
poniewa˝ znika bufor w postaci niezale˝nej polityki pieni´˝nej i ca∏y szok przenosi si´ na sfer´ realnà i polityk´
fiskalnà.
Wydaje si´, ˝e jednym z celów tej debaty b´dzie próba
przekonania opinii publicznej do koniecznoÊci zmniejszenia
deficytu bud˝etowego bardziej ni˝ proponuje rzàd. I tutaj
w zasadzie nie ma nad czym debatowaç, deficyt powinien
byç obni˝ony bez wzgl´du na to, kiedy wejdziemy do EMU.

marzec 2002

Wypowiedzi cz∏onków Rady Polityki Pieni´˝nej
Cz∏onkowie Rady Polityki Pieni´˝nej wskazywali w swoich wypowiedziach w ubieg∏ym miesiàcu na ryzyko, jakie wiàza∏oby si´ z g∏´bokà obni˝kà stóp procentowych – spadek zaufania inwestorów zagranicznych, odp∏yw kapita∏u, gwa∏towne i niekontrolowane os∏abienie z∏otego, niemo˝noÊç sfinansowania
deficytu bud˝etowego, znaczny spadek oszcz´dnoÊci. Wp∏yw dotychczasowych redukcji stóp procentowych na gospodark´ powinien byç widoczny w
najbli˝szym czasie.
Prze∏om lutego i marca sta∏ pod znakiem ostrej wymiany zdaƒ pomi´dzy rzàdem i RPP. Prezes Balcerowicz niezwykle krytycznie odniós∏ si´ do przedstawionego programu gospodarczego rzàdu, nazywajàc go propagandà, choç pozytywnie ocenione zosta∏y rozwiàzania zawarte w pakiecie „Przede wszystkim
przedsi´biorczoÊç”. Wszyscy cz∏onkowie Rady przeciwstawiali si´ brutalnym atakom ze strony polityków, mówili o szkodach, jakie te wypowiedzi mogà
przynieÊç, i jednoznacznie podkreÊlali, ˝e podejmujàc decyzje, nie b´dà ulegali ˝adnym naciskom.
Z wypowiedzi przedstawicieli RPP (Janusz Krzy˝ewski, Leszek Balcerowicz) mo˝na wnioskowaç, ˝e Rada b´dzie dà˝y∏a do osiàgni´cia pod koniec tego
roku inflacji na poziomie dolnej granicy celu inflacyjnego, czyli 4 proc. Ma to na celu u∏atwienie walki z inflacjà w roku przysz∏ym i osiàgni´cie celu Êredniookresowego (poni˝ej 4 proc. na koniec 2003 r.). JeÊli ten argument jest prawdziwy, to automatycznie zmniejsza si´ zakres mo˝liwych redukcji stóp
procentowych.
Styczniowa decyzja o obni˝ce stóp procentowych znów zapad∏a przy rozk∏adzie g∏osów pi´ç do pi´ciu, z g∏osem prezesa Balcerowicza przewa˝ajàcym za
obni˝kà. Oznacza to, ˝e rozk∏ad g∏osów 5:5 z prezesem wspierajàcym ci´cie by∏ identyczny podczas trzech ostatnich redukcji stóp, ka˝da po 150 pb. JesteÊmy przekonani, ˝e prezes NBP nie widzi miejsca na dalsze obni˝ki w ciàgu najbli˝szych kilku miesi´cy. Dlatego rozk∏ad g∏osów potwierdza naszym zdaniem,
˝e albo nie b´dzie w tym roku ju˝ ˝adnej obni˝ki, albo RPP obetnie stopy o 1 pkt proc. w czerwcu, po tym jak majowa inflacja spadnie poni˝ej 3 proc.

KTO, KIEDY, GDZIE
TREÂå WYPOWIEDZI
Grzegorz Wójtowicz, cz∏onek RPP;
Reuters, PAP, 15.02

„Na styczniowy wynik inflacji na pewno mia∏ wp∏yw wolniejszy wzrost cen kontrolowanych w pierwszym miesiàcu tego
roku. […] WczeÊniejsze oczekiwania inflacyjne wynika∏y z prognozowanego znacznego wzrostu cen kontrolowanych.
[…] Sà to dane miesi´czne i nie powinniÊmy si´ nimi za bardzo ekscytowaç. […] Ja myÊl´, ˝e luty i marzec
mo˝e przynieÊç pewne o˝ywienie, pewien wzrost wskaênika ze wzgl´du na skutki ruchów podatkowych i ruch cen
kontrolowanych.”

Cezary Józefiak, cz∏onek RPP;
PAP, 15.02
19.02

„To mniej ni˝ oczekiwa∏ rynek. Jednak na przysz∏oÊç nie musi to du˝o znaczyç, bo przez pewne procesy, które b´dà
wyst´powa∏y tzn. zmiany ró˝nych obcià˝eƒ podatkowych czy cen regulowanych inflacja b´dzie w tym roku troch´
wy˝sza ni˝ w ubieg∏ym i mo˝e osiàgnàç 5 proc. na koniec roku.”
„Spadek produkcji przemys∏owej w styczniu jest przede wszystkim spowodowany przez spadek popytu inwestycyjnego.
Jest kolejnym przejawem s∏abszej koniunktury. W tej sytuacji rzàd powinien zadbaç o pobudzenie popytu inwestycyjnego,
poprzez zmiany w zakresie podatków i rynku pracy.”

Bogus∏aw Grabowski, cz∏onek RPP;
PAP, 15.02

Puls Biznesu, 27.02

Reuters, 6.03

„Przestrzega∏bym przed traktowaniem z nadmiernym optymizmem bie˝àcych danych o inflacji, poniewa˝ nie pokazujà
one ryzyka, mo˝liwoÊci o˝ywienia si´ popytu po ostatnich redukcjach stóp procentowych oraz mo˝liwoÊci odwrócenia
si´ szoków poda˝owych, które wyst´powa∏y w ubieg∏ym roku, czyli niskich cen ˝ywnoÊci i ropy naftowej. […] Mo˝na
si´ spodziewaç stabilizacji inflacji do lata.”
„Spo∏eczeƒstwo nie zna si´ na polityce monetarnej.“
„Obecna polityka pieni´˝na jest bardziej przejrzysta i jasna ni˝ kiedykolwiek wczeÊniej.“
„Dla mnie naciski polityczne nie majà najmniejszego znaczenia. Jednak tworzà z∏à atmosfer´. Rynek w koƒcu mo˝e
uwierzyç, ˝e cz´Êç cz∏onków RPP, Êwiadomie lub nie, im ulegnie. [...] W rzeczywistoÊci tego typu presja zaostrza
polityk´ monetarnà od strony kursowej wzmacniajàc z∏otego.“
„Rozszerzenie sk∏adu RPP b´dzie naruszeniem konstytucyjnej zasady niezale˝noÊci banku centralnego. UE odbierze takà
zmian´ jako naruszenie suwerennoÊci banku centralnego. Jestem przekonany, ˝e je˝eli nasi politycy powa˝nie myÊlà o
wejÊciu do Unii, to ˝adne zmiany w radzie nie nastàpià.“
„˚adnej informacji o zmianie swojego wynagrodzenia nie otrzyma∏em. Je˝eli jednak tak si´ stanie, b´d´ zmuszony
odpowiednio zareagowaç.“
Pyt.: „Czy poda si´ pan do dymisji?“
Odp.: „Je˝eli uznam, ˝e sà ∏amane pewne zasady, najpierw b´d´ próbowa∏ dochodziç swoich praw przed sàdami.“
„[Gwa∏towna redukcja stóp oznacza] spadek zaufania inwestorów zagranicznych, spadek nap∏ywu kapita∏u. MielibyÊmy
do czynienia z os∏abieniem z∏otego.”
„Za spadkiem nap∏ywu kapita∏u posz∏oby niefinansowanie deficytu finansów publicznych. Trzeba by∏oby na gwa∏t ciàç
wydatki. To spowodowa∏oby perturbacje na rynku walutowym i powa˝ne zak∏ócenia w wydatkach bud˝etowych.
Wszystkie te wydarzenia doprowadzi∏yby zaÊ do koniecznoÊci podwy˝szenia stóp, by przeciwdzia∏aç inflacji. Wzrost
gospodarczy obni˝y∏by si´ wi´c jeszcze bardziej.”

Dariusz Rosati, cz∏onek RPP;
Reuters, PAP, 19.02
interia.pl, 28.02

„Dane pokazujà, ˝e nie widaç na razie oznak o˝ywienia w gospodarce, mimo pewnych sygna∏ów nap∏ywajàcych do nas
z badaƒ ankietowych.“
„Na razie za wczeÊnie jeszcze na prognozy na I kwarta∏, jednak nie oczekuj´ spadku Produktu Krajowego Brutto.”
„Gwa∏towna obni˝ka stóp na pewno spowodowa∏aby odp∏yw kapita∏u z Polski i niekontrolowanà deprecjacj´ z∏otego, co
grozi∏oby kryzysem walutowym.”
„Jest pewne ryzyko odbicia inflacyjnego w II po∏owie roku.”
„Potrzeba czasu aby oceniç, czy nie ma groêby nawrotu inflacji, ze wzgl´du na wzrastajàcà sprzeda˝ detalicznà, rosnàcà
iloÊç pieniàdza w obiegu oraz spadek depozytów.”
„Nie podzielam ocen zawartych w uchwale Sejmu. Oceniam krytycznie projekt nowelizacji ustawy o NBP.”
„ChcielibyÊmy uzgodniç z rzàdem Êcie˝k´ dojÊcia do EMU w ciàgu pó∏ roku.”

Leszek Balcerowicz, prezes NBP;
Reuters, PAP, 20.02

„Te wyniki mieszczà si´ w paÊmie przewidywaƒ, które mo˝na by∏o mieç przy podejmowaniu poprzednich decyzji [przez
RPP]. Dotyczy to zarówno inflacji, jak i spadku produkcji przemys∏owej.”
„Ma∏o kto zak∏ada∏, ˝e wyraêniejsze o˝ywienie w Polsce zacznie si´ w najbli˝szych miesiàcach. Sà podstawy, ˝e to
b´dzie kwestia drugiego kwarta∏u. To wtedy z najwi´kszà si∏à mo˝na oczekiwaç impulsów zewn´trznej poprawy
11
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25.02

Reuters, PAP, ISB, 27.02

Radio Zet, 28.02

PAP, 1.03

koniunktury na Êwiecie. A tak˝e wystàpienia skumulowanych skutków ca∏ej serii poprzednich obni˝ek stóp
procentowych, które by∏y bardzo du˝e.”
„Najbardziej prawdopodobna prognoza jest taka, ˝e je˝eli nie wystàpià niekorzystne wstrzàsy cenowe to powinniÊmy
byç bardzo blisko stabilizacji raz osiàgni´tej inflacji w granicach czterech procent. Uwa˝am, ˝e by∏by to bardzo dobry
rezultat, bo raz osiàgni´ty efekt pozytywny zosta∏by utrzymany.”
„Je˝eli si∏y polityczne próbujà wp∏ynàç na kurs z∏otego to nie zawsze osiàgajà cele, które zamierzajà. Je˝eli ktoÊ uwa˝a,
˝e jego zdaniem kurs z∏otego jest za mocny to powinien z tego wyciàgnàç wnioski.”
„Najlepszym sposobem na os∏abienie z∏otego jest redukcja deficytu bud˝etowego, zmniejszanie emisji papierów
skarbowych co ograniczy nap∏yw kapita∏u portfelowego.”
„Jednym ze sposobów jest utrzymanie dochodów z prywatyzacji w twardych walutach, by sp∏acaç nimi d∏ug
zagraniczny, a nie zamieniaç ich na polskà walut´ w celu finansowania dziury bud˝etowej.”
„Przystàpienie Polski do EMU to kwestia tego kiedy i jak, a nie czy Polska przyjmie euro.“
„Szybkie przyj´cie euro przez kraje kandydujàce do Unii Europejskiej ustabilizowa∏oby sytuacj´ gospodarczà w tych
paƒstwach i nie obni˝y∏oby zaufania do wspólnej waluty.”
„Ten okres przejÊciowy [ERM2] móg∏by byç dla ma∏ych, otwartych gospodarek bardzo burzliwy. Im krócej b´dzie on
trwa∏, tym zaburzenia b´dà mniejsze.”
„MyÊl´ ˝e twierdzenia te [˝e zbyt wczesne rozszerzenie strefy euro mog∏oby naruszyç stabilnoÊç europejskiej
gospodarki] nie znajdujà oparcia w rzeczywistoÊci. […] Gospodarki krajów kandydackich sà zbyt ma∏e, by spowodowaç
destabilizacj´.”
„Wys∏aliÊmy nasza opini´ [o strategii gospodarczej rzàdu] do Premiera rzàdu Leszka Millera i ministra finansów Marka
Belki. Teraz od rzàdu zale˝y, czy ta opinia zostanie opublikowana.”
„Zadeklarowany przez rzàd wzrost wydatków sektora publicznego o jeden procent zosta∏ naruszony. Wydatki wzrosnà
o 2,4 proc. realnie.”
„Du˝e znaczenie przywiàzujemy do usuni´cia przeszkód prawnych przy tworzeniu nowych miejsc pracy. RPP pozytywnie
postrzega program ‘Przede wszystkim przedsi´biorczoÊç’.”
„[Ekonomiczne] za∏o˝enia rzàdu wydajà si´ realistyczne.”
„Ta decyzja nie by∏a zaskoczeniem. SygnalizowaliÊmy jà wczeÊniej. W tej chwili koncentrujemy si´ na op∏acalnoÊci
oszcz´dzania. Realne oprocentowanie po obni˝eniu stóp i opodatkowaniu dochodów z oszcz´dnoÊci spada do
historycznie niskiego poziomu, a trzeba dbaç o atrakcyjnoÊç oszcz´dzania.”
„Reakcja gospodarki na obni˝k´ stóp mo˝e wynieÊç 6-9, a nawet 18 miesi´cy.”
„Jak si´ przeczyta program rzàdowy no to dochodzi si´ do wniosku, ˝e to mo˝e jest jakaÊ strategia, ale nie gospodarcza,
tylko propagandowa.”
„Wariant nazwany rozwojowym b´dzie móg∏ byç urzeczywistniony gdyby polityka NBP by∏a zmieniona. Albo przyjmuje
si´ w tym programie absurdalne za∏o˝enia z punktu widzenia teorii ekonomii i doÊwiadczenia, albo te˝ jest to czysty,
propagandowy zabieg, ˝eby mo˝na by∏o powiedzieç, ˝e je˝eli wzrost b´dzie wolniejszy to oczywiÊcie jest winny.”
„Potrzeby po˝yczkowe bud˝etu sà bardzo du˝e. Bud˝et ogranicza dost´pnoÊç kredytu dla przedsi´biorstw i przyczynia
si´ w ten sposób do utrzymywania wysokiego bezrobocia.”
„Mamy do czynienia z jednym ciàgiem agresji, pod adresem polityki monetarnej i RPP w sytuacji, kiedy dokonano bardzo
g∏´bokich obni˝ek stóp procentowych.”
„Czy pan ma na myÊli to, ˝e Rada ma podejmowaç decyzje nie kierujàc si´ wzgl´dami merytorycznymi i misjà
konstytucyjnà tylko dlatego, ˝e do naszego ˝ycia publicznego wkrad∏y si´ praktyki jaskrawo niezgodne z wspó∏czesnà
cywilizacjà, to znaczy stosowanie publicznego szanta˝u. To jest stosowanie, systematyczne, publicznego szanta˝u
ubrane w s∏owa oskar˝eƒ, ˝e si´ nie chce wspó∏pracowaç. Tu mamy do czynienia tak˝e z fa∏szowaniem rzeczywistoÊci.
Czy pan uwa˝a, ˝e powinniÊmy ze wzgl´du na tego typu metody podejmowaç decyzje, które by∏yby w naszym odczuciu,
niezgodne z misjà konstytucyjnà.”
„Mamy do czynienia z praktykami, które do tej pory w Polsce nie mia∏y miejsca. Do wrzeÊnia czy paêdziernika ub.r. nikt
w Polsce nie stosowa∏ szanta˝u publicznego i grozi∏, ˝e de facto naruszy Konstytucj´, bo mu nie podoba si´ polityka
niezale˝nego banku centralnego.”
„Ja nie b´d´ odnosi∏ si´ do spekulowania, czy w Polsce naruszy si´ Konstytucj´. Mog´ tylko powiedzieç, ˝e naruszenie
Konstytucji jest rzeczà rzadko spotykanà w cywilizowanym Êwiecie. Pot´gowanie ataków na bank centralny, z ca∏à
pewnoÊcià psuje wizerunek kraju i przyczynia si´ do wzrostu postrzeganego ryzyka w oczach inwestorów zewn´trznych,
tak samo zresztà, jak do wzrostu ryzyka przyczynia si´ nie dotrzymywanie umów w stosunku do inwestorów
zewn´trznych.”
„Polityka monetarna nie b´dzie ulegaç politycznym naciskom, gdy˝ jest to szkodliwe.“
„Ataki sà szkodliwe, gdy˝ podsycajà spekulacyjny nap∏yw kapita∏u liczàcy na obni˝ki stóp i przyczyniajà si´ do wahaƒ
z∏otego.“
„Jako prezes NBP, konstytucyjnie niezale˝nego, b´d´ podejmowaç decyzje, nie traktujàc nacisków politycznych jako
argumentów.“
„NBP i RPP b´dzie wspieraç ka˝dy rzàd, któremu zale˝y na trwa∏ym rozwoju gospodarczym, a nie na tylko chwilowym
pobudzeniu gospodarki.“
„JeÊli chodzi o regularne spotkania przedstawicieli NBP i RPP z komisjà finansów, to, jeÊli to si´ b´dzie dziaç
z poszanowaniem, to mo˝na to oczywiÊcie przyjàç.“

Janusz Krzy˝ewski, cz∏onek RPP
PiG, 26.02
Reuters, 27.02
PAP, 6.03
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„JeÊli chodzi o stopy procentowe, to dla nas bardzo wa˝ne jest to, by zapewniç pewien poziom oprocentowania lokat,
poniewa˝ niepokoi nas fakt, ˝e wraz ze spadkiem stóp procentowych spada te˝ sk∏onnoÊç do oszcz´dzania. Bo ona
niestety przestaje si´ ludziom op∏acaç. I to te˝ musimy braç pod uwag´ podejmujàc decyzj´.“
„Nie mo˝na zak∏adaç, ˝e nie b´dzie ˝adnych ruchów [stóp procentowych] lub b´dà one w jednà stron´. Dla nas
najwa˝niejszy jest cel Êredniookresowy. WolelibyÊmy w przysz∏ym roku nie walczyç z inflacjà.”
„Zdecydowany krok w kierunku obni˝ki stóp procentowych rz´du 4-5 pkt. proc., jak sugerujà adwersarze RPP, to jest
w tej chwili samobójstwo.”
„Przy gwa∏townym obni˝eniu stóp mo˝e wystàpiç to zjawisko, którego si´ boimy, czyli gwa∏towna ucieczka od z∏otego.”
„Mamy asymetri´ w zachowaniu banków, jeÊli chodzi o traktowanie stopy kredytów i stopy lokat. Jak dodamy do
tego podatek od oszcz´dnoÊci, to mo˝e nastàpiç wycofywanie lokat z∏otowych i przejÊcie na lokat´ walutowà, ale we
w∏asnej bieliêniarce.”
„Gdyby nastàpi∏a panika i tàpni´cie inflacji, to skutki dla gospodarki mog∏yby byç bardzo powa˝ne.”
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INFORMACJA Z POSIEDZENIA RADY POLITYKI PIENI¢˚NEJ
W DNIACH 26-27 LUTEGO 2002
W dniach 26-27 lutego 2002 r. odby∏o si´ posiedzenie Rady Polityki Pieni´˝nej. Rada zapozna∏a si´ z materia∏ami przygotowanymi przez Zarzàd i departamenty NBP oraz materia∏ami informacyjnymi i analitycznymi Ministerstwa Finansów, banków oraz instytutów badawczych. Na tej podstawie Rada
omówi∏a kszta∏towanie si´ inflacji; tendencje w zakresie poda˝y pieniàdza, kredytu i stóp procentowych; uwarunkowania zewn´trzne oraz sytuacj´
w bilansie p∏atniczym, sferze realnej gospodarki i w sektorze finansów publicznych.
I.

Inflacja, oczekiwania inflacyjne.
1. Wskaênik wzrostu cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych w skali roku obni˝y∏ si´ w styczniu do 3,5 proc. wobec 3,6 proc. przed miesiàcem.
2. Wed∏ug szacunkowych obliczeƒ w styczniu 2002 r. wskaênik tzw. inflacji netto (z wy∏àczeniem cen ˝ywnoÊci i cen paliw) by∏ w uj´ciu dwunastomiesi´cznym o 0,4 pkt proc. ni˝szy ni˝ w grudniu ub.r. i wyniós∏ 4,7 proc. W okresie grudzieƒ 2001 – styczeƒ 2002 ró˝nica mi´dzy inflacjà netto a CPI
zmniejszy∏a si´ z 1,5 do 1,2 pkt proc. Choç poziom cen ˝ywnoÊci i paliw – grup towarów wy∏àczonych ze wskaênika inflacji netto, nadal korzystnie
wp∏ywa na inflacj´, to ten pozytywny wp∏yw jest coraz mniejszy. Ograniczenie inflacji jest wynikiem spadku tempa wzrostu cen du˝ej cz´Êci grup
towarów i us∏ug. Pozosta∏e miary inflacji bazowej zostanà zaprezentowane przez Narodowy Bank Polski po uprzednim udost´pnieniu odpowiednich
danych przez G∏ówny Urzàd Statystyczny.
3. W styczniu 2002 r. nastàpi∏o wyhamowanie – trwajàcej od trzech miesi´cy – spadkowej tendencji cen produkcji sprzedanej przemys∏u. Ukszta∏towa∏y si´ one na poziomie sprzed roku, a w stosunku do grudnia ub.r. wzros∏y o 0,1 proc. (w grudniu 2001 r. ceny produkcji sprzedanej przemys∏u
by∏y ni˝sze o 0,4 proc. ni˝ rok wczeÊniej i o 0,3 proc. ni˝ przed miesiàcem).
4. W lutym br. poprawi∏y si´ oczekiwania osób prywatnych co do przysz∏ej inflacji. Po 2 miesiàcach wzrostu, zmala∏ (do 16,6 proc.) odsetek osób przewidujàcych, ˝e ceny b´dà ros∏y szybciej ni˝ obecnie. Oczekiwania inflacyjne osób fizycznych w du˝ym stopniu zale˝à jednak od bie˝àcej inflacji.
Stopa inflacji oczekiwana przez analityków bankowych w ciàgu 11 miesi´cy uleg∏a niewielkiemu obni˝eniu i wynios∏a 4,6 proc. wobec 4,7 proc.
w badaniu sprzed miesiàca.
W styczniu 2002 r. tempo wzrostu cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych w skali roku nieznacznie si´ obni˝y∏o. Wynios∏o 3,5 proc.
wobec 3,6 proc. w grudniu ub.r. Utrzymanie si´ wskaênika tzw. inflacji netto powy˝ej CPI (o 1,2 pkt proc.) Êwiadczy o korzystnym
wp∏ywie na inflacj´ wy∏àczonych w tym wskaêniku grup towarów, czyli ˝ywnoÊci i paliw. Jednak zmniejszanie si´ ró˝nicy mi´dzy
inflacjà netto a CPI dowodzi, ˝e ograniczenie inflacji nie jest tylko wynikiem dzia∏ania czynników potencjalnie przejÊciowych, ale
∏àczy si´ ze spadkiem tempa wzrostu cen du˝ej cz´Êci grup towarów i us∏ug.
Poprawi∏y si´ oczekiwania zarówno osób fizycznych, jak i – choç w niewielkim stopniu – analityków bankowych, co do przysz∏ej
inflacji.
Nastàpi∏o wyhamowanie – trwajàcej od trzech miesi´cy – spadkowej tendencji cen produkcji sprzedanej przemys∏u. Ukszta∏towa∏y
si´ one na poziomie sprzed roku, a w stosunku do grudnia ub.r. wzros∏y o 0,1 proc.

II. Poda˝ pieniàdza, kredyty, stopy procentowe.
1. Nominalne tempo przyrostu poda˝y pieniàdza ogó∏em (M2) w skali roku obni˝y∏o si´ z 13,7 proc. w grudniu 2001 r. do 12,0 proc. w styczniu br.
Nadal wi´c utrzymuje si´ na doÊç wysokim poziomie.
2. W styczniu br. ponownie wzros∏a roczna dynamika gotówki w obiegu. W uj´ciu rocznym tempo wzrostu gotówki w obiegu wynios∏o 15 proc.
wobec 12 proc. w grudniu oraz -4,6 proc. w styczniu 2001 r.
3. JednoczeÊnie dalszemu obni˝eniu uleg∏o tempo wzrostu depozytów z∏otowych osób prywatnych w uj´ciu rocznym. W styczniu br. wynios∏o 9,6
proc. wobec 11,7 proc. w grudniu 2001 r. oraz 22,5 proc. przed rokiem. Jednym z czynników, który spowodowa∏ spadek dynamiki depozytów
z∏otowych gospodarstw domowych, by∏o obni˝enie oprocentowania depozytów. Tak˝e przysz∏e opodatkowanie odsetek od lokat bankowych ma
negatywny wp∏yw na sk∏onnoÊç ludnoÊci do lokowania wolnych Êrodków w bankach.
Zwi´kszy∏a si´ natomiast dynamika depozytów walutowych osób prywatnych. W styczniu br. wynios∏a ona, w uj´ciu dwunastomiesi´cznym, 16,1
proc. wobec 13,7 proc. w grudniu oraz 6,4 proc. w styczniu 2001 roku.
Wzros∏y tak˝e aktywa gospodarstw domowych utrzymywane poza sektorem bankowym – w skarbowych papierach wartoÊciowych oraz w otwartych funduszach inwestycyjnych.
4. W ostatnich miesiàcach wystàpi∏a tendencja do stabilizacji dynamiki kredytów na niskim poziomie. W styczniu br. roczna dynamika akcji kredytowej dla sektora niefinansowego ukszta∏towa∏a si´ na poziomie 7,2 proc. (wobec 7,6 proc. przed miesiàcem). Dynamika kredytów dla gospodarstw
domowych wynios∏a 14,4 proc. (wobec 14,7 proc. miesiàc wczeÊniej), a kredytów dla przedsi´biorstw 5,0 proc. (wobec 5,4 proc. w grudniu
ubieg∏ego roku).
5. Od paêdziernika ub.r. utrzymuje si´ bardzo wysoka dynamika roczna zad∏u˝enia netto sektora bud˝etowego. W styczniu br. zad∏u˝enie netto by∏o o
41,1 proc. wy˝sze ni˝ w analogicznym miesiàcu 2001 r.
W ostatnich miesiàcach wystàpi∏y istotne zmiany w strukturze poda˝y pieniàdza, które mogà stanowiç zagro˝enie dla procesów
inflacyjnych w przysz∏oÊci. Z jednej strony obserwujemy wyraêny spadek dynamiki depozytów z∏otowych gospodarstw domowych,
z drugiej zaÊ – istotny wzrost dynamiki pieniàdza gotówkowego i depozytów p∏atnych na ˝àdanie.
JednoczeÊnie niskiej dynamice kredytów dla przedsi´biorstw i gospodarstw domowych towarzyszy bardzo szybki wzrost zad∏u˝enia
netto sektora bud˝etowego, co nie sprzyja zwi´kszeniu aktywnoÊci gospodarczej.
III. Uwarunkowania zewn´trzne.
1. Od ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieni´˝nej nieco poprawi∏y si´ prognozy koniunktury gospodarczej na Êwiecie. Dotyczy to w szczególnoÊci
gospodarki amerykaƒskiej. W styczniu br. w Stanach Zjednoczonych nadal obni˝a∏a si´ inflacja, zosta∏ zahamowany wzrost bezrobocia, znacznie
powy˝ej oczekiwaƒ rynku wzrós∏ wolumen sprzeda˝y detalicznej. Banki inwestycyjne aktualnie przewidujà, ˝e wzrost PKB w Stanach Zjednoczonych mo˝e wynieÊç w 2002 r. od 1,3 do 1,9 proc. (wobec prognoz 0,1-1,5 proc. ze stycznia br.). Nieznacznej poprawie uleg∏y tak˝e prognozy tempa
wzrostu gospodarki Niemiec – najwi´kszego partnera handlowego Polski. Nadal jednak kszta∏tujà si´ one na niskim poziomie 0,5-0,9 proc. (wobec
0,2-0,9 proc. w styczniu br.).
2. W zwiàzku z weryfikacjà w gór´ prognoz wzrostu gospodarczego – w szczególnoÊci w Stanach Zjednoczonych, oczekuje si´ wy˝szych cen ropy
naftowej. W pierwszym pó∏roczu nale˝y oczekiwaç stabilizacji cen tego surowca na obecnym poziomie. Jednak od III kwarta∏u br., wraz ze spodziewanym zmniejszaniem si´ rezerw ropy, jej ceny mogà zaczàç rosnàç.
Od ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieni´˝nej pojawi∏y si´ sygna∏y, ˝e o˝ywienie w gospodarce Êwiatowej, którego mo˝na
si´ spodziewaç w drugiej po∏owie 2002 r., mo˝e okazaç si´ silniejsze ni˝ oczekiwano jeszcze miesiàc wczeÊniej. Dotyczy to tak˝e
gospodarki Niemiec – najwi´kszego partnera handlowego Polski.
13
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Od ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieni´˝nej zweryfikowano w gór´ prognozy kszta∏towania si´ cen ropy naftowej. W drugim
pó∏roczu br. prawdopodobny wzrost cen tego surowca mo˝e przyczyniç si´ do zwi´kszenia presji inflacyjnej.
IV. Bilans p∏atniczy, kurs walutowy.
1. W 2001 r. deficyt obrotów bie˝àcych wyniós∏ 7,0 mld dolarów i by∏ ni˝szy o 2,9 mld dolarów ni˝ rok wczeÊniej. Wp∏ywy z eksportu towarów by∏y
o 7,2 proc. wy˝sze ni˝ w poprzednim roku. Dynamika importu wynios∏a 1,3 proc.
Tempo wzrostu zarówno eksportu, jak i importu s∏ab∏o w ciàgu roku. W grudniu 2001 r. drugi miesiàc z rz´du wp∏ywy z eksportu obni˝y∏y si´
w porównaniu do analogicznego miesiàca poprzedniego roku. Spadek ten wyniós∏ 7,7 proc. (wobec 3,7 proc. przed miesiàcem). Deficyt wymiany
towarowej uleg∏ w grudniu 2001 r. zmniejszeniu w stosunku do grudnia 2000 r. w wyniku spadku o 9,5 proc. wydatków na import.
2. W styczniu 2002 r. uleg∏a odwróceniu tendencja do aprecjacji polskiej waluty. Kurs z∏otego uleg∏ os∏abieniu zarówno wobec dolara jak i wobec
euro. W styczniu i lutym (do 26 lutego) Êredni miesi´czny kurs wyniós∏ odpowiednio 4,06 i 4,19 z∏ za dolara (wobec 4,01 z∏ w grudniu ub.r.) oraz
3,60 i 3,64 z∏ za euro (wobec 3,58 z∏ w grudniu 2001).
Widoczna w kolejnych miesiàcach 2001 r. poprawa salda rachunku bie˝àcego bilansu p∏atniczego Êwiadczy o umacnianiu si´ równowagi makroekonomicznej. Istnieje jednak du˝a niepewnoÊç co do kszta∏towania salda obrotów bie˝àcych w przysz∏oÊci. Wzrost
popytu wewn´trznego mo˝e w warunkach s∏abej koniunktury na Êwiecie przyczyniç si´ do ponownego narastania nierównowagi
zewn´trznej.
V. Poda˝, popyt, sytuacja na rynku pracy i dochody.
1. Produkcja sprzedana przemys∏u w styczniu br. zmniejszy∏a si´ w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 1,4 proc. Produkcja budowlano-monta˝owa by∏a o 21,3 proc. ni˝sza ni˝ w styczniu 2001 r. Na pog∏´bienie si´ spadku produkcji budownictwa mia∏a wp∏yw ostrzejsza zima ni˝
w styczniu ub.r.
2. W styczniu 2002 r. zatrudnienie w sektorze przedsi´biorstw zmniejszy∏o si´ o 0,2 proc. w porównaniu z grudniem 2001 r. i by∏o o 4,7 proc. ni˝sze
ni˝ przed rokiem. Najmocniej w skali roku obni˝y∏o si´ zatrudnienie w budownictwie (o 11,8 proc.) Stopa bezrobocia wzros∏a z 17,4 proc. przed
miesiàcem do 18,0 proc. w styczniu. Liczba osób pozostajàcych bez pracy zwi´kszy∏a si´ o 4,4 proc. w porównaniu do grudnia 2001 r. i o 14,7
proc. w stosunku do stycznia 2001 r. i wynios∏a 3,253 mln.
3. W styczniu br. przeci´tne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsi´biorstw by∏o nominalnie o 5,7 proc. wy˝sze ni˝ w analogicznym okresie ubieg∏ego roku. Po uwzgl´dnieniu inflacji wzrost wynagrodzeƒ w sektorze przedsi´biorstw wyniós∏ w skali roku 2,1 proc., tj. najwi´cej od stycznia 2001
roku. Jednak w wyniku spadku zatrudnienia fundusz wynagrodzeƒ by∏ realnie ni˝szy ni˝ przed rokiem. Przeci´tna emerytura i renta pracownicza
by∏a w styczniu br. o 14,6 proc. wy˝sza ni˝ w rok wczeÊniej. Jej si∏a nabywcza zwi´kszy∏a si´ w skali roku o 10,7 proc. Wysoka waloryzacja emerytur i rent w 2001 r. b´dzie skutkowa∏a wysokà dynamikà tych Êwiadczeƒ do czerwca 2002 r., tj. do kolejnej waloryzacji emerytur i rent.
Utrzymuje si´ niski poziom aktywnoÊci gospodarczej i niska presja popytowa.
Realny wzrost wynagrodzeƒ w sektorze przedsi´biorstw o 2,1 proc. w skali roku, choç najwy˝szy od stycznia ub.r., by∏ skoncentrowany w kilku sektorach i du˝ych przedsi´biorstwach.
VI. Sytuacja w sektorze finansów publicznych.
1. W lutym parlament uchwali∏ ustaw´ bud˝etowà na 2002 r. Wbrew stanowisku Ministerstwa Finansów za∏o˝ono w niej o 1,2 mld wy˝sze dochody
ni˝ przewidywa∏ w projekcie rzàd. O podobnà kwot´ zwi´kszono tak˝e wydatki. W ten sposób naruszono deklarowanà w strategii gospodarczej
rzàdu zasad´ zwi´kszania wydatków bud˝etu paƒstwa o 1 pkt proc. ponad inflacj´. Wed∏ug ustawy bud˝etowej mogà one w bie˝àcym roku wzrosnàç realnie o 2,4 proc. Je˝eli Êrednioroczne tempo wzrostu cen oka˝e si´ ni˝sze ni˝ za∏o˝y∏ rzàd, konstruujàc bud˝et, wtedy ten wzrost b´dzie
jeszcze wy˝szy. Zapisana w ustawie kwota wydatków nie b´dzie obejmowa∏a sp∏aty zaleg∏oÊci wobec OFE.
2. Ze wzgl´du na opóênienie wprowadzenia w ˝ycie cz´Êci propozycji rzàdu zwi´kszajàcych wp∏ywy podatkowe, dochody bud˝etu mogà okazaç si´
ni˝sze od zapisanych w ustawie.
W styczniu br. by∏y one mniejsze ni˝ przed rokiem. Deficyt bud˝etowy by∏ w styczniu 2002 r. o ponad 34 proc. wy˝szy ni˝ w analogicznym miesiàcu
ubieg∏ego roku. W ubieg∏ym roku bud˝et paƒstwa uzyska∏ nadzwyczajne dochody zagraniczne w kwocie 1 mld z∏. Nale˝y jednak zaznaczyç, ˝e drugi
rok z rz´du styczniowe dochody podatkowe sà ni˝sze od zanotowanych rok wczeÊniej.
3. Nawet gdyby wydatki bud˝etu paƒstwa by∏y zwi´kszane w tempie 1 proc. realnie rocznie, deficyt sektora finansów publicznych utrzymywa∏by
si´ w latach 2002-2004 na bardzo wysokim poziomie. Tymczasem zak∏adanemu przyspieszeniu tempa wzrostu gospodarki powinno towarzyszyç
wi´ksze ograniczenie wydatków publicznych i deficytu. Du˝y deficyt przy niskich wp∏ywach z prywatyzacji spowoduje dalszy wzrost potrzeb po˝yczkowych bud˝etu. B´dzie to powodowaç silne ograniczenie kredytu dla przedsi´biorstw.
Ze sferà finansów publicznych wià˝e si´ du˝a niepewnoÊç. W ustawie bud˝etowej zapisano o 1,2 mld z∏ wy˝sze dochody ni˝ pierwotnie zak∏ada∏
rzàd. O podobnà kwot´ zwi´kszono planowane wydatki. W rezultacie, wbrew zasadzie kszta∏towania wydatków bud˝etu, przyj´tej w strategii
gospodarczej rzàdu, mogà byç one w bie˝àcym roku realnie wy˝sze ni˝ rok wczeÊniej nie o 1 proc., ale o 2,4 proc. Prognozowany w ustawie bud˝etowej bardzo wysoki deficyt sektora finansów publicznych mo˝e wi´c okazaç si´ jeszcze wy˝szy. Wysokie potrzeby po˝yczkowe bud˝etu b´dà
powodowaç silne ograniczenie kredytu dla przedsi´biorstw.
VII. Decyzja Rady Polityki Pieni´˝nej.
1. Od ostatniego posiedzenia RPP potwierdzi∏y si´ dane wskazujàce na niskà presj´ popytowà w gospodarce. Dane te mieszczà si´ w paÊmie przewidywaƒ b´dàcych podstawà ostatniej decyzji Rady Polityki Pieni´˝nej co do stóp procentowych. Z drugiej jednak strony post´powa∏y niekorzystne
zmiany w strukturze poda˝y pieniàdza, które mogà stanowiç zagro˝enie dla procesów inflacyjnych w przysz∏oÊci. Utrzyma∏a si´ te˝ du˝a niepewnoÊç zwiàzana ze sferà finansów publicznych.
2. Od lutego 2001 r. do stycznia 2002 r. Rada Polityki Pieni´˝nej obni˝y∏a stop´ referencyjnà z 19 proc. do 10 proc., czyli prawie o po∏ow´. Po uwzgl´dnieniu inflacji, a wi´c realnie, stopa referencyjna obni˝y∏a si´ z 11,6 proc. do 6,3 proc., czyli o 5,3 pkt proc. Ani banki, ani przedsi´biorstwa nie
zareagowa∏y dotychczas w pe∏ni na te obni˝ki. Dotyczy to w szczególnoÊci obni˝ki ostatniej, podj´tej w styczniu bie˝àcym roku. Polityka pieni´˝na
zosta∏a w br. dodatkowo z∏agodzona przez deprecjacj´ kursu z∏otego.
3. Na skutek m.in. spadku oprocentowania depozytów obni˝a si´ dynamika depozytów z∏otowych osób prywatnych w uj´ciu rocznym. To negatywne
zjawisko nasili∏o si´ po zapowiedzi opodatkowania dochodów z lokat bankowych. Wzros∏y jednak aktywa gospodarstw domowych utrzymywane
w skarbowych papierach wartoÊciowych oraz otwartych funduszach inwestycyjnych.
Bioràc pod uwag´ te argumenty, Rada Polityki Pieni´˝nej postanowi∏a nie zmieniaç stóp procentowych NBP i utrzymaç neutralne
nastawienie polityki pieni´˝nej.
VIII. Nast´pne posiedzenie Rady Polityki Pieni´˝nej odb´dzie si´ w dniach 26-27 marca 2002 r.
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Pod lupà: Rzàd i polityka
 Wstyd w Sejmie: debata o polityce pieni´˝nej
 Rosnà szanse nowelizacji ustawy o NBP w Sejmie
 Bud˝et zatwierdzony w Sejmie, Senat nadal pracuje
 Prezydent podpisa∏ zmiany podatków
 Ró˝nice zdaƒ w koalicji coraz wyraêniejsze
Wstyd w Sejmie
Nieskoƒczona jest lista dowcipów o Szkotach, jeden z nich
mówi o szkockiej modlitwie: „O Panie, nie prosimy Ci´, byÊ
da∏ nam bogactwo. Ale wska˝ nam, gdzie ono jest!”. Po wys∏uchaniu ostatniej debaty w Sejmie nad politykà pieni´˝nà
nale˝a∏oby powiedzieç: „O Panie, nie prosimy Ci´, byÊ da∏
nam màdroÊç. Ale wska˝ nam, gdzie ona jest!”.
Zaledwie kilka godzin po decyzji RPP o braku obni˝ki stóp w
lutym pos∏owie z pi´ciu partii: SLD, PSL, UP, LPR oraz Samoobrony (którzy stanowià wystarczajàcà wi´kszoÊç dla znowelizowania konstytucji) za˝àdali gruntownej zmiany w
polityce pieni´˝nej, wskazujàc, ˝e powinna ona wspieraç
wzrost oraz walk´ z bezrobociem. Do Sejmu pilnie wniesiono projekt uchwa∏y nawo∏ujàcy RPP do zmiany prowadzonej polityki. Debata nad uchwa∏à by∏a ˝enujàca. Obecny
w Sejmie wiceprezes NBP zosta∏ oskar˝ony o za˝ywanie
narkotyków, niektórzy pos∏owie g∏osili (pod adresem prezesa Balcerowicza), ˝e „je˝eli pies gryzie swego pana, to
nale˝y go zastrzeliç”. Podczas drugiego dnia debaty o polityce pieni´˝nej ponad 30 pos∏ów „pyta∏o” Leszka Balcerowicza. Krótka definicja pytania to kilka s∏ów zakoƒczonych
znakiem zapytania. Tymczasem s∏yszeliÊmy zdania w stylu:
„Czy to prawda, ˝e jeden z cz∏onków RPP jest umys∏owo
chory?”, „Dokonuje pan holocaustu na narodzie polskim”,
„Jest pan odpowiedzialny za wiele samobójstw” itp. Najwyraêniej debata publiczna osiàgn´∏a poziom, gdy kwestie
merytoryczne i wiedza schodzà na dalszy plan, a decyzje sà
podejmowane na podstawie emocji. Nie mo˝na si´ oprzeç
wra˝eniu, ˝e nawet jeÊli Bóg pokaza∏by, gdzie jest màdroÊç,
to wielu nie by∏oby w stanie jej znaleêç. Niestety emocje
najcz´Êciej prowadzà do z∏ych decyzji.
Prawdziwa debata toczy∏a si´ w piàtek 1 marca pomi´dzy
Balcerowiczem i Belkà. Ten ostatni argumentowa∏, ˝e jeÊli
stopy nie zostanà dalej obni˝one, to inflacja wyka˝e inercj´
i jeszcze spadnie. Nazwa∏ równie˝ polityk´ pieni´˝nà
wewn´trznie niespójnà, co by∏o prawdopodobnie reakcjà
na okreÊlenie przez Balcerowicza programu gospodarczego rzàdu propagandà.

Po debacie uchwa∏a Sejmu wzywajàca do zmian polityki
pieni´˝nej zosta∏a przes∏ana do komisji finansów publicznych, gdzie b´dzie poprawiana. Istnieje znaczna wi´kszoÊç
popierajàca jà. Jednak˝e dopóki nie b´dà dokonane ˝adne
zmiany ustawowe, rynki b´dà si´ zachowywaç raczej spokojne.
Rosnà szanse nowelizacji ustawy o NBP w
Sejmie...
Wydaje si´, i˝ w Sejmie znajdzie si´ wi´cej ni˝ po∏owa+1
pos∏ów chcàcych zmieniç ustaw´ o NBP i choç klub SLD
formalnie nie przedstawi∏ swego stanowiska, to coraz wi´cej informacji sugeruje, ˝e wielu pos∏ów SLD poprze projekt
wniesiony przez PSL i UP, jeÊli nie teraz, to w ciàgu najbli˝szych miesi´cy. Z wypowiedzi ministra gospodarki Jacka
Piechoty, wp∏ywowego polityka SLD, wynika np., ˝e bardziej radykalni cz∏onkowie SLD mogà byç powstrzymywani
przed poparciem ustawy jeszcze przez góra dwa miesiàce,
ale w tym czasie jedno z dwojga musi si´ wydarzyç: albo
gospodarka zacznie ˝wawo rosnàç, albo RPP obetnie stopy.
Z kolei nowo wybrany sekretarz generalny SLD Marek Dyduch stwierdzi∏ ostatnio w wywiadzie radiowym, ˝e widzi
rosnàce poparcie dla wniosku PSL-UP w klubie SLD i ˝e
prawdopodobnie b´dzie potrzebna zmiana ustawy o banku
centralnym, „jeÊli nie b´dzie wyraênego sygna∏u”, czyli jeÊli
RPP nie obni˝y stóp w najbli˝szym czasie o 500 pb.
... ale na szcz´Êcie jest jeszcze Senat i Prezydent
Chocia˝ oczekujemy, ˝e o˝ywienie gospodarcze nastàpi,
wàtpimy czy b´dzie na tyle silne, przynajmniej w II kwartale, aby zadowoliç polityków. OczywiÊcie na 5-punktowà
obni˝k´ równie˝ nie ma co liczyç. Czy wobec tego nale˝y
oczekiwaç zmiany sk∏adu i obowiàzków RPP w najbli˝szych
miesiàcach? Niekoniecznie. Po pierwsze, proces legislacyjny nie b´dzie zbyt szybki. Po drugie, nie jest jasne, czy
nowelizacja znajdzie równie du˝e poparcie w Senacie. Byç
mo˝e w mi´dzyczasie rzeczywiÊcie pojawià si´ symptomy odbicia w gospodarce, które zmniejszà determinacj´
pos∏ów do nowelizacji. I w koƒcu jest jeszcze prezydent
KwaÊniewski, który powtórzy∏ ostatnio, ˝e b´dzie sta∏ na
stra˝y konstytucji i nie podpisze ustawy, która by∏aby z nià
niezgodna.
Bud˝et zatwierdzony, dochody powi´kszone o 1,1
mld z∏
W drugiej po∏owie lutego Sejm zatwierdzi∏ ustaw´ bud˝etowà na 2002 r., ustalajàc deficyt bud˝etowy na poziomie
40 mld z∏ i zwi´kszajàc zarówno prognoz´ dochodów, jak i
wydatki o 1,1 mld z∏ w porównaniu z propozycjà rzàdowà.
Parlament podwy˝szy∏ planowane przychody z podatku
VAT o 625 mln z∏, chocia˝ ostatnie wydarzenia wskazujà
raczej na odmienny scenariusz. Pami´tajmy, ˝e obliczenia
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Ministerstwa Finansów by∏y oparte na licznych za∏o˝eniach,
które dotàd nie zosta∏y spe∏nione: podwy˝ka VAT na niektóre artyku∏y ju˝ jest opóêniona przynajmniej o miesiàc,
ponadto Sejm ograniczy∏ niektóre podwy˝ki VAT (np. na
artyku∏y dzieci´ce jest 12 proc., nie 22 proc.) lub ca∏kiem
je anulowa∏ (w budownictwie). Dodatkowe fundusze „znaleziono” w specjalnych funduszach jednostek bud˝etowych
(zosta∏y one zredukowane o 20 proc.) oraz dzi´ki wy˝szej
prognozie zysku NBP. Te „ekstra” pieniàdze wydano na kilka
celów, z czego najwa˝niejsze to p∏ace nauczycieli, Agencja
Rynku Rolnego, drogi i autostrady.
Wyniki sejmowego g∏osowania dowodzà, ile uwagi poÊwi´cajà pos∏owie strategii finansów publicznych przyj´tej
przez rzàd kilka tygodni temu i regule Belki „inflacja+1
proc.” odnoszàcej si´ do wydatków bud˝etu. Przy wydatkach roku 2002 ustalonych na 185,1 mld z∏ mamy 7,1 proc.
wzrostu wydatków wobec roku 2001, co przekracza regu∏´
Belki o 1,6 pkt proc. Je˝eli ma to byç praktyka, której nale˝y
si´ spodziewaç tak˝e w przysz∏oÊci, to widzimy niewielkie
szanse na „wyroÊni´cie z deficytu”, nawet przy wysokiej
dynamice PKB.
Senat wprowadzi∏ do ustawy jedynie niewielkie korekty,
nie zmieniajàce istotnych parametrów bud˝etu. Je˝eli
wszystko pójdzie zgodnie z planem, to prezydent móg∏by
podpisaç ustaw´ do koƒca marca.
Prezydent podpisa∏ zmiany podatków
Pomimo dramatycznych nawo∏ywaƒ ze strony OPZZ (nie
wspominajàc o naszym apelu), prezydent Aleksander
KwaÊniewski podpisa∏ nowelizacj´ ustawy o podatku akcyzowym i VAT. Bud˝et ma uzyskaç dzi´ki temu 2,6 mld z∏
dochodów. Tym samym w 14 dni po jej og∏oszeniu zacznie
obowiàzywaç akcyza na energi´ elektrycznà w wysokoÊci 2
gr na kWh. Spowoduje to wzrost cen energii o kilkanaÊcie
procent, czego skutki poniosà g∏ównie producenci. Konsumenci zostanà na razie oszcz´dzeni (przynajmniej do lipca),
gdy˝ ceny u dystrybutorów, nie mogà wzrosnàç dopóki
Urzàd Regulacji Energetyki nie wyda zgody na nowe taryfy. URE natomiast nie b´dzie si´ z tym spieszy∏ – wed∏ug
jego przedstawicieli rewizja taryf nastàpi dopiero w drugiej
po∏owie bie˝àcego roku. Ponadto po wejÊciu w ˝ycie wprowadzonych zmian, wzroÊnie VAT m.in. na niektóre artyku∏y
dzieci´ce, meble, opony. Wy˝szy VAT spowoduje wzrost
cen ju˝ w najbli˝szych miesiàcach, choç ca∏kowity wp∏yw
tego na inflacj´ b´dzie znikomy.
Pierwotnie nowelizacja ustawy mia∏a przynieÊç bud˝etowi
2,9 mld z∏ dodatkowych wp∏ywów, ale póêniejsze jej zmiany
dokonane w Sejmie oraz opóênienie wejÊcia w ˝ycie tych
rozwiàzaƒ (rzàd planowa∏ to od poczàtku lutego) spowodowa∏y spadek planowanych dochodów do 2,6 mld z∏.
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Koncepcja sp∏aty zobowiàzaƒ ZUS przygotowana
Minister pracy Jerzy Hausner poinformowa∏, ˝e jego resort
i Ministerstwo Finansów uzgodni∏y koncepcj´ rozwiàzania
problemu zaleg∏oÊci ZUS wobec OFE z tytu∏u nieprzekazywania sk∏adek. Przypomnijmy, ˝e wed∏ug stanu na koniec
2001 r. zosta∏y one oszacowane na 5,5 mld z∏ plus 1,8 mld
z∏ odsetek.
W bie˝àcym roku na mocy ustawy Skarb Paƒstwa przejmie
te zobowiàzania od ZUS, a nast´pnie zostanie przeprowadzona konwersja 80 proc. kwoty zobowiàzaƒ na obligacje
oprocentowane rynkowo. Nie jest jeszcze przesàdzone,
jakie b´dà zapadalnoÊci tych obligacji. Rozwa˝ane jest
wyemitowanie papierów o ró˝nych terminach wykupu,
które mog∏yby byç asymilowane do papierów ju˝ istniejàcych.
Reszta zobowiàzaƒ oraz odsetki zostanà sp∏acone gotówkà
dopiero w przysz∏ym roku, bowiem dopiero wtedy mo˝liwe
b´dzie okreÊlenie dok∏adnych kwot nale˝nych poszczególnym funduszom.
Minister pracy zapowiedzia∏ ponadto, ˝e planowane jest
zmniejszenie oprocentowania zaleg∏oÊci sk∏adkowych z
poziomu odsetek ustawowych (obecnie 20 proc. p.a.)
do rentownoÊci bonów skarbowych (oko∏o 9,5-10 proc.).
Ponadto, wed∏ug za∏o˝eƒ, do po∏owy 2002 r. nie powinno
ju˝ byç zaleg∏oÊci w przekazywaniu sk∏adek do OFE z winy
ZUS.
W paêdzierniku pe∏na liberalizacja przep∏ywów
kapita∏owych
Rzàd przyjà∏ projekt nowego prawa dewizowego przygotowany w Ministerstwie Finansów. Projekt zak∏ada pe∏nà
liberalizacj´ przep∏ywów kapita∏owych z krajami OECD,
UE i EFTA od 1 paêdziernika 2002. Projekt nie przewiduje
˝adnych restrykcji poza tym, co jest zapisane w Traktacie
o Unii Europejskiej. Pomimo tego dla krajów nie wymienionych powy˝ej regulacje w omawianym zakresie b´dà nadal
obowiàzywaç.
Rzàd chce zach´ciç do oszcz´dzania w III filarze
Wed∏ug „Rzeczpospolitej” rzàd planuje wprowadziç zmiany
prawne u∏atwiajàce rozwój III filaru systemu emerytalnego
w Polsce. Rzàd zamierza wprowadziç ulgi podatkowe dla
dobrowolnie oszcz´dzajàcych w funduszach emerytalnych.
W Êwietle spadajàcej sk∏onnoÊci do oszcz´dzania wÊród
gospodarstw domowych w Polsce, coraz ni˝szych stóp
procentowych i wprowadzenia podatku od dochodów kapita∏owych, jest to bardzo po˝yteczna inicjatywa, szczególnie
˝e b´dzie motywowaç do oszcz´dzania d∏ugoterminowego,
najbardziej po˝àdanego dla finansowania inwestycji.
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Wybory samorzàdowe podzieli∏y rzàdzàcà koalicj´
Oprócz g∏osowaƒ nad bud˝etem i podatkami, w drugiej
po∏owie lutego Sejm g∏osowa∏ nad poprawkami Senatu
do ordynacji wyborczej do samorzàdów. Z punktu widzenia
ekonomisty to ostatnie g∏osowanie by∏o mo˝e mniej wa˝ne
ni˝ dwa pierwsze, jednak okaza∏o si´ ono dosyç ciekawe
w aspekcie politycznym, bo podzieli∏o koalicj´. PSL nie
zgodzi∏ si´ ze stanowiskiem SLD-UP, aby przesunàç termin
wyborów z jesieni na czerwiec oraz wprowadziç metod´
liczenia g∏osów d’Hondta korzystniejszà dla du˝ych ugrupowaƒ. Kluby opozycji równie˝ g∏osowa∏y przeciw stanowisku
SLD-UP, za wyjàtkiem Samoobrony, która sta∏a si´ w tym
momencie j´zyczkiem u wagi i przesàdzi∏a o wyniku obu
g∏osowaƒ. Samoobrona zag∏osowa∏a przeciw przesuni´ciu
wyborów na czerwiec, ale zgodzi∏a si´ na liczenie g∏osów
metodà korzystnà dla du˝ych ugrupowaƒ. Zw∏aszcza ta
druga kwestia jest zastanawiajàca, bo wyglàda na to, ˝e
lider Samoobrony liczy, i˝ do jesieni jego partia umocni si´
na tyle, ˝e ta w∏aÊnie metoda b´dzie dla niej korzystniejsza.
Oby si´ myli∏…

2004-2006 (ok. 15,3 mld euro) mogà byç za wysokie, by
zostaç efektywnie wykorzystane przez nasz kraj. JeÊli polski rzàd nie udowodni, ˝e jest w stanie w∏aÊciwie zaabsorobowaç te pieniàdze, UE mo˝e rozwa˝yç zredukowanie ich
o oko∏o 20 proc. No có˝, miejmy nadziej´, ˝e do tego nie
dojdzie, bo inaczej… ˚egnajcie projekty infrastrukturalne,
˝egnaj strategio finansów publicznych!
Coraz wi´cej protestów spo∏ecznych
Mroêna pogoda skoƒczy∏a si´ na dobre i ma miejsce coraz
wi´cej protestów spo∏ecznych. W ostatnich tygodniach
widzieliÊmy nauczycieli domagajàcych si´ podwy˝ek, tak˝e
piel´gniarki pokaza∏y determinacj´, aby otrzymaç s∏ynnà
ju˝ podwy˝k´ o 203 z∏, którà zapisano w ubieg∏ym roku w
ustawie, lecz 70 proc. z nich nie zobaczy∏o ani z∏otówki z
tych pieni´dzy. Lider Samoobrony równie˝ ostrzeg∏ przed
nadchodzàcà falà niepokojów (za∏o˝ymy si´, i˝ pracuje on
ci´˝ko, aby ten scenariusz zostal zrealizowany). A trzeba
pami´taç, ˝e Sejm b´dzie musia∏ w nadchodzàcych miesiàcach uchwaliç wiele ustaw s∏u˝àcych zaciskaniu pasa.

Komisji Europejskiej podoba si´ nasza propozycja
w kwestii ziemi. A nam?
Komisarz UE ds. rozszerzenia Günter Verheugen powiedzia∏,
˝e Komisja Europejska b´dzie rekomendowa∏a krajom UE
zaakceptowanie polskiego stanowiska w sprawie ziemi.
To, jego zdaniem, powinno umo˝liwiç nam zamkni´cie negocjacji w kwestii wolnego przep∏ywu kapita∏u do koƒca
marca. Wspaniale – mo˝na by sàdziç. Jednak nie jest to
wcale takie proste. Chocia˝ rzàd przyjà∏ takie stanowisko,
na razie jest to tylko czysta deklaracja. Stanie si´ faktem dopiero wtedy, gdy zaakceptuje je parlament. A to budzi du˝e
obawy. PisaliÊmy wczeÊniej, ˝e minister Kalinowski b´dzie
musia∏ przekonaç swoich kolegów z PSL, by poparli wniosek, a to b´dzie trudnym zadaniem. „Gazeta Wyborcza”
donosi, ˝e ta sprawa powoduje powa˝ne obawy i „ferment”
w PSL. Prominentny cz∏onek tej˝e partii odpowiadajàc w
telewizji na pytanie, czy PSL b´dzie broni∏ swojego prezesa Kalinowskiego przed wnioskiem o wotum nieufnoÊci
z∏o˝onym przez Samoobron´, stwierdzi∏ „zobaczymy”. Co
wi´cej, wed∏ug „Gazety Wyborczej”, ustawa przygotowana w Ministerstwie Rolnictwa nak∏ada bardzo Êcis∏e limity
na zakup ziemi, sprzeczne ze stanowiskiem przyj´tym przez
rzàd i prawdopodobnie nie do zaakceptowania dla UE. Dlatego nie nale˝y byç zbyt optymistycznie nastawionym do
post´pu w negocjacjach z UE. Ponadto pami´tajmy, ˝e jest
jeszcze niezwykle trudna kwestia dop∏at bezpoÊrednich.
UE ostrzega, ˝e mo˝e zmniejszyç fundusze
strukturalne dla Polski
Ministrowie finansów 15 krajów UE stwierdzili, ˝e kwoty
funduszy strukturalnych przewidziane dla Polski na lata
17
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Wypowiedzi cz∏onków rzàdu
Przedstawiciele rzàdu i koalicji kontynuowali zmasowany atak na RPP. Dla polityków najwa˝niejszy jest wzrost gospodarczy, inflacja ma mniejsze znaczenie. Dotychczasowe obni˝ki stóp procentowych nie zadowoli∏y ich i oczekujà oni dalszych ci´ç, nawet o 400-500 pb. RPP sta∏a si´ ch∏opcem do bicia
oskar˝anym o wszystko co z∏e w polskiej gospodarce. Wzrasta poparcie w koalicji dla zmian w ustawie o NBP.

KTO, KIEDY, GDZIE
TREÂå WYPOWIEDZI
Marek Belka, wicepremier, minister finansów;
Reuters, PAP, 6.02

PAP, Reuters, 7.02

Reuters, 8.02

Rzeczpospolita, 16.02

Reuters, 18.02

TVN24, Reuters, 25.02

PAP, 26.02
Reuters, PAP,
Internet Securities, 27.02
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„Sàdzimy, ˝e ten okres mi´dzy zamkni´ciem negocjacji akcesyjnych i samym wejÊciem do ERM b´dzie najtrudniejszy dla
Polski i stabilnoÊci kursu wymiany. Z∏oty mo˝e okazaç si´ podatny na spekulacyjne ataki.”
„Mo˝e nastàpiç przygotowawcza dewaluacja z∏otego. Nie by∏oby to pozbawione sensu.”
„Z uwagà ws∏uchujemy si´ w wypowiedzi zachodnich ekonomistów i ekspertów mówiàcych o tym, ˝e by∏oby màdrze
zdewaluowaç waluty krajów b´dàcych nowymi cz∏onkami Unii, by daç wi´cej tlenu ich gospodarkom.“
„Nie wierz´, aby wypowiedê ministra finansów mog∏a tak zawa˝yç na kursie z∏otego, to musia∏a byç inna przyczyna.
Prawdopodobnie usta∏y oczekiwania na rynku zwiàzane z mo˝liwoÊcià szybkiej obni˝ki stóp procentowych.”
„Nie powiedzia∏em, ˝e z∏oty powinien byç zdewaluowany, powiedzia∏em jedynie, ˝e s∏ysz´ od niektórych moich
rozmówców z Zachodu, ˝e oni takie koncepcje rozwa˝ajà.”
„Jakkolwiek nie mo˝na wykluczyç, ˝e kiedy Polska zostanie przyj´ta do ERM, Unia mo˝e zasugerowaç dostosowanie
kursu. Ci´˝ko jest sobie wyobraziç, aby poprosili nas o umocnienie z∏otego.”
„Z jednej strony os∏abienie jest korzystne dla eksporterów, z drugiej zwi´ksza koszty obs∏ugi d∏ugu zagranicznego.
Jednak per saldo nie ma si´ czym martwiç.”
„Za∏amanie wzrostu gospodarczego w ostatnich latach skoƒczy∏o si´, mimo dramatycznych wysi∏ków kolejnych
ministrów finansów aby ograniczyç wydatki bud˝etu, potrojeniem a przynajmniej zwi´kszeniem o dwa i pó∏ raza deficytu
ekonomicznego.”
„Za 2000 rok mieliÊmy oko∏o 2 proc., a za kolejny rok jeszcze nie mamy ostatecznych wyliczeƒ, ale zbli˝y si´ do 6 proc. PKB.”
„Dyskutujemy z NBP nad mo˝liwoÊcià przyspieszenia procesu obni˝ania rezerwy obowiàzkowej. […] Trzeba pami´taç,
˝e na tym zawsze straci bud˝et.”
„Wzrost jest kluczowy, nawet jeÊli mia∏o by to byç kosztem innych wa˝nych celów. Nawet jeÊli mog∏oby to oznaczaç
niewielki wzrost inflacji i deficytu obrotów bie˝àcych.”
„Nadal uwa˝amy, ˝e nie powinien to byç powód do zacieÊnienia polityki monetarnej, nie powinniÊmy mieç do czynienia
z kolejnà rundà usztywniania polityki.”
„Bez rosnàcej gospodarki jesteÊmy zgubieni. [...] To nie tylko chodzi o inflacj´ i saldo obrotów bie˝àcych. Te cele sà
wa˝ne. Jednak bez wzrostu gospodarki, popadniemy w finansowe k∏opoty.”
„Jestem niezadowolony z tego, ˝e pos∏owie ni z gruszki, ni z pietruszki zmienili szacunek wp∏ywów dotyczàcych
dochodów z VAT. […] Mo˝e te˝ byç tak, ˝e dochody z VAT b´dà sz∏y nie najgorzej, lecz mogà byç s∏abe dochody
z PIT czy z CIT. Tego rodzaju majstrowanie jest po prostu niebezpieczne. […] W sumie jednak innowacje poselskie
w tym bud˝ecie nie sà wielkie. Wi´c jeÊli bud˝et zostanie w tym kszta∏cie uchwalony, to specjalnych powodów do
niezadowolenia nie mam. Bud˝et jest oczywiÊcie taki, na jaki by∏o nas staç w tym roku.”
„Istniejà powa˝ne rozbie˝noÊci na temat potencjalnej s∏aboÊci polskiej waluty wÊród przedstawicieli ECB oraz UE, gdy
tymczasem to si∏a z∏otego jest prawdziwym problemem. Dla nas kryzys walutowy polega na tym, ˝e z∏oty jest zbyt
mocny.”
„[Pomys∏, aby zdewaluowaç z∏otego przed przyj´ciem euro] to nie by∏ konkretny plan, a jedynie rodzaj zaproszenia do
dyskusji.”
„Inflacja mo˝e wzrosnàç z obecnych 3,5 proc. do oko∏o 4 proc. 4 proc. oznacza stabilizacj´ cen i deflacj´ w sektorze
wytwórczym.”
„JeÊli ktoÊ obawia si´, ˝e inflacja pod koniec roku mo˝e wzrosnàç do 5 proc., to przypominam, ˝e tyle w∏aÊnie wynosi
cel inflacyjny RPP na ten rok. Wi´c jeÊli cel jest 5 proc., a teraz inflacja wynosi 3,5 proc., to niech ktoÊ mi nie mówi, ze
nie ma przestrzeni na obni˝k´ stóp.“
„MyÊl´, ˝e ni˝sze stopy spowodujà, ˝e nacisk na aprecjacj´ z∏otego zel˝eje. Z∏oty ju˝ nie b´dzie si´ wzmacniaç,
przynajmniej w krótkim okresie. Zresztà pami´tamy 3,90 z∏otego za dolara, w tej chwili jest 4,17-4,18, wi´c ju˝ troch´
z∏oty os∏ab∏.“
„Potwierdzajà si´ nasze oczekiwania, ˝e pierwszy kwarta∏, mo˝e nawet pierwsze pó∏rocze to okres s∏aby, okres
stagnacji. Oczekujemy, ˝e jest to dno quasi recesji”
„Je˝eli traktujemy powa˝nie wyprzedzajàce wskaêniki koniunktury gospodarczej, to pewne oznaki optymizmu wÊród
przedsi´biorców zaczynajà si´ ju˝ pojawiaç. Po drugie stabilizacja finansów publicznych jest oznakà dla przedsi´biorców,
˝e b´dzie normalnie.“
„Realizacja tegorocznego bud˝etu nie przebiega bez problemu, gdy˝ odzwierciedla sytuacj´ ca∏ej gospodarki, ale
z obserwacji wynika, ˝e sà bardzo du˝e szanse na zmieszczenie si´ w planie za∏o˝onego przez rzàd deficytu bez
koniecznoÊci nowelizacji. Na razie mog´ spaç spokojnie.”
„O˝ywienie mo˝e nastàpiç ju˝ w drugim kwartale, ale raczej w trzecim kwartale. W ca∏ym roku by∏bym nierozsàdny,
gdybym spodziewa∏ si´ jakiegoÊ znacznego polepszenia.“
„Niezb´dnym wsparciem, choç nie panaceum, dla naszych wysi∏ków, aby wzrost gospodarczy o˝ywiç, jest rozluênienie
polityki pieni´˝nej.“
„Doceniamy, ˝e w ciàgu ostatnich kilkunastu miesi´cy RPP obni˝y∏a znacznie stopy procentowe, ale dopiero ostatnie
ci´cie doprowadzi∏o do realnego spadku stóp procentowych.”
„Nie mnie jest osàdzaç jak du˝a jest przestrzeƒ do obni˝ki stóp procentowych, ale jesteÊmy na stromej Êcie˝ce
dezinflacji i przy obecnej polityce pieni´˝nej inflacja b´dzie nadal spadaç.“
„Inflacja spada szybciej ni˝ myÊleliÊmy (...). Dobrze, tylko czy za du˝o dobrego to te˝ dobrze? Je˝eli oboj´tnie jakim
kosztem b´dziemy t´ tendencj´ wzmacniaç, to mo˝e si´ okazaç, ˝e nasza walka z inflacjà tak˝e oka˝e si´ niewypa∏em.
Tak sàdz´, inaczej nie twierdzi∏bym, ˝e istnieje dzisiaj przestrzeƒ do obni˝ki stóp procentowych.“
„Nie jestem zwolennikiem wysokiej inflacji, czy inflacyjnego finansowania gospodarki.”
„Nie chodzi nam o zdestabilizowanie z∏otego. Chodzi nam o to, ˝eby z∏otówka nadmiernie si´ nie umacnia∏a“
„Dzisiaj nie mamy jeszcze pe∏nych danych z samorzàdów lokalnych, ale oceniamy, ˝e mo˝e byç to (deficyt ekonomiczny)
mi´dzy 5,5 a 5,6 procent.”
„ObliczyliÊmy, ˝e banki mog∏yby dzi´ki temu [zamianie bankowych obligacji oprocentowanych stopà inflacji na papiery
10-letnie o oprocentowaniu na poziomie bonów rocznych] obni˝yç stopy procentowe o 0,1 proc. To Êmieszne. Za to
Skarb Paƒstwa dosta∏by w plecy: straci∏by te 400 mln z∏.”
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ISB, 28.02

PAP, 1.03

„Martwi´ si´ oznakami g∏´bokiego niezrozumienia, tendencyjnoÊci i z∏ej woli ze strony ekonomistów, którzy sà zbli˝eni
do RPP.”
„Reakcje na program gospodarczy sà nast´pujàce: brak zrozumienia, tendencyjnoÊç, z∏a wola, a tak˝e powa˝ne b∏´dy
warsztatowe.”
„OczywiÊcie, NBP ma prawo obni˝yç stopy rezerw obowiàzkowych, nie musi nikogo o to pytaç. Tylko to oznacza, ˝e w
r´ku NBP le˝y pot´˝ny instrument fiskalny, bo w ten sposób bank obni˝y dochody paƒstwa o 800-900 mln z∏.”
„Opinia prezesa Balcerowicza jest do u˝ytku wewn´trznego, poufna i nie zamierzam te˝ publicznie mówiç jaka jest jej
treÊç. By∏a to ocena nie pozbawiona elementów krytycznych, w których mówi si´ o ró˝nych zagro˝eniach, o ró˝nych
niepokojach, które ja traktuj´ jako poczàtek dyskusji.”
„Elementy tej oceny wychodzà na jaw w wypowiedziach prezesa NBP Leszka Balcerowicza i cz∏onka RPP Bogus∏awa
Grabowskiego.”
„Z ka˝dym dniem jestem bardziej przekonany, ˝e bud˝et b´dzie wykonywany. [...] Ten bud˝et jest bud˝etem ostro˝nym,
tylko w czasie prac w Sejmie mi go troch´ pokiereszowano, VAT na budownictwo mi wyprowadzono.”
„Mo˝na np. obni˝yç skokowo poziom rezerw obowiàzkowych, to oznacza uszczerbek dla bud˝etu, oznacza to, ˝e NPB
posiada nie tylko Êrodki polityki pieni´˝nej, ale te˝ fiskalnej, a te decyzje nie sà konsultowane.”
„Ministerstwo Finansów nie wyklucza kolejnych emisji euroobligacji, ale ich termin zale˝y od sytuacji na rynkach
mi´dzynarodowych, która nie jest ostatnio najlepsza ze wzgl´du na spraw´ ‘Enrona’.“
„Wykup obligacji Brady’ego nie jest obecnie atrakcyjny ze wzgl´du na ceny.”
„Nie mo˝emy wykluczyç, ˝e w latach 2005-2007 b´dziemy chcieli wykorzystaç rynki mi´dzynarodowe dla wyg∏adzenia
profilu naszego d∏ugu zagranicznego. My zaczynamy si´ do tego przygotowywaç, chcemy ˝eby na rynku by∏y p∏ynne
polskie papiery o ró˝nym terminie zapadalnoÊci.”
„Stwierdzeniem tym [˝e inflacja na koniec roku wyniesie 4 proc.] prezes NBP potwierdzi∏, ˝e widzi przestrzeƒ dla
rozluênienia polityki pieni´˝nej.“
„Ta przestrzeƒ dla rozluênienia polityki pieni´˝nej istnieje.“
„Polityka pieni´˝na powoduje, ˝e przez si∏´ z∏otówki hamuje eksport i staje si´ kontrproduktywna.“
„Obni˝ka stóp, tak jak za∏o˝y∏ rzàd w bud˝ecie na ten rok, nie spowoduje zak∏ócenia procesu dezinflacji i nie doprowadzi
do wzrostu inflacji.“

Marek Pol, wicepremier, minister infrastruktury;
PAP, 14.02

Reuters, 27.02

„Oceniamy, ˝e kredyty mieszkaniowe, co najmniej z 20-letnim okresem sp∏aty, b´dà mia∏y sta∏e oprocentowanie 8,5
proc. Ten program [subsydiowanego kredytu] mo˝e daç impuls do wzrostu nie tylko budownictwu, ale ca∏ej polskiej
gospodarce.”
„Na wypadek gdyby okaza∏o si´, ˝e p∏ynnoÊç polskich banków nie jest wystarczajàca, na temat ewentualnego
uruchomienia linii kredytowej wspierajàcej banki rozmawiamy z du˝ymi zagranicznymi instytucjami finansowymi.”
„Nie mamy wcià˝ wystarczajàcej liczby g∏osów, ale jestem pewien, ˝e przysz∏e decyzje RPP przekonajà wi´kszoÊç
[pos∏ów] aby wesprzeç zmiany w ustawie o banku centralnym.”

Zbigniew Kuêmiuk, przewodniczàcy klubu PSL
interia.pl, 14.02

PAP, 27.02

„Powiem bardzo wyraênie, choç tego nie uzgadnia∏em z klubem. Naszym zdaniem, je˝eli polscy negocjatorzy gdzieÊ na
jesieni wynegocjowaliby i zgodzili si´ na 25-procentowe dop∏aty w roku 2004 i po pi´ç procent w latach kolejnych, to
b´dzie to ostatni dzieƒ przebywania PSL w tej koalicji rzàdzàcej.”
„Dyskutujemy w∏aÊnie program gospodarczy, który jest oparty na radykalnej zmianie polityki pieni´˝nej. Fundamentalnym
pytaniem jest, jaka jest szansa na realizacj´ tego programu w sytuacji, kiedy RPP nie obni˝a stóp. PSL zwróci si´ z
pytaniem, czy rzàd jest gotów wesprzeç ide´ zmiany w ustawie o NBP.”
„Rzàd mo˝e zrealizowaç program tylko odzyskujàc wp∏yw na polityk´ pieni´˝nà i kursowà”.
„RPP nie zamierza odejÊç od restrykcyjnej polityki monetarnej, prowadzi ob∏´dnà polityk´ kursowà, a rzàd na to pozwala”

Jaros∏aw Kalinowski, wicepremier, minister rolnictwa;
PAP, 18.02

„Je˝eli od pierwszego roku mia∏yby byç niepe∏ne p∏atnoÊci, to muszà byç one rekompensowane w inny sposób.”
„W stanowisku rzàdu podkreÊlaliÊmy, ˝e je˝eli majà byç zachowane warunki konkurencji na jednolitym rynku, to musimy
si´ zastanowiç nad pewnymi dzia∏aniami, które pozwolà zachowaç naszemu rolnictwu konkurencyjnoÊç, mówiliÊmy
ewentualnie o zawieszeniu negocjacji dotyczàcych dalszej liberalizacji handlu.”
„Tu˝ po opublikowaniu propozycji przez Komisj´ Europejskà rzàd wyraênie wskaza∏, ˝e propozycja 25 proc. dop∏at
∏àczona z 10-letnim okresem przejÊciowym jest dla nas nie do przyj´cia. […] W stanowisku naszego stronnictwa,
przedstawionym w sobot´, mo˝e nie idziemy dalej, ale mówimy o tym bardziej pryncypialnie.”

Leszek Miller, premier;
PAP, 21.02
Reuters, 24.02

Reuters, 27.02

PAP, 28.02

„Od decyzji tego gremium [RPP] zale˝eç b´dzie tempo w jakim b´dziemy wychodziç z bezrobocia, rozwijaç gospodark´,
tworzyç dobre warunki dla dzia∏alnoÊci polskich eksporterów, a tak˝e tworzyç warunki dla realizacji naszego programu.
Liczymy tutaj na zrozumienie i wsparcie ze strony RPP.”
„Projekty le˝à na razie w Sejmie. W SLD sà w tej sprawie ró˝ne poglàdy. Opinia w jednà lub w drugà stron´ mo˝e si´
przychyliç po kolejnych posiedzeniach RPP. Na pewno to najbli˝sze posiedzenie b´dzie mia∏o znaczenie dla tej dyskusji.”
„Licz´, ˝e Rada otworzy oczy na to co si´ dzieje, na takie bezrobocie, i b´dzie dzia∏aç na rzecz obni˝enia kredytów,
poprawy sytuacji eksporterów i zmiany kursu tak, ˝eby gospodarka nabra∏a impulsów wzrostowych.”
„W sytuacji, w której wzrost gospodarczy wygasa, w której roÊnie bezrobocie i w której polscy eksporterzy majà coraz
wi´ksze problemy wynikajàce z kursu z∏otego, decyzja RPP jest rozczarowujàca.”
„Odnosz´ wra˝enie, ˝e polityczna cz´Êç RPP niezale˝nie od tego co si´ stanie zamierza dzia∏aç na zasadzie im gorzej,
tym lepiej.”
„Przejrza∏em ten projekt [rezolucji], sà tam sformu∏owania, pod którymi rzàd mo˝e si´ podpisaç.”
„Warto przypomnieç sobie, ˝e cz´Êç Rady zosta∏a wy∏oniona przez wi´kszoÊç parlamentarnà z ubieg∏ej kadencji i
reprezentuje tamtà wi´kszoÊç parlamentarnà, której spo∏eczeƒstwo odmówi∏o poparcia i której program gospodarczy
zbankrutowa∏.”
„JeÊli Sejm przyjmie uchwa∏´, to RPP b´dzie mia∏a o czym myÊleç. Sejm poprzez uchwa∏´ nikomu nie grozi, ale ma
prawo zajàç w stanowisko w ka˝dej sprawie.”
„Na razie nowelizacja ustawy o NBP nie stoi na porzàdku dnia rzàdu.”

Janusz Lisak, przewodniczàcy klubu UP
Gazeta Wyborcza, 28.02

„Nie b´dziemy tolerowaç sytuacji, gdy b∏´dna polityka NBP rujnuje naszà ojczyzn´ i utrzymuje polskie rodziny na
kraw´dzi n´dzy, generuje miliony bezrobotnych, podcina ga∏´zie gospodarki”
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Monitor rynku
 Popyt na obligacje umacnia z∏otego
 W najbli˝szym czasie z∏oty
raczej pozostanie stabilny
 Od maja-czerwca mo˝liwa deprecjacja
 Niedêwiedzie nadchodzà
Popyt na obligacje umacnia z∏otego
Po os∏abieniu z∏otego, które by∏o skutkiem wypowiedzi ministra finansów Marka Belki z 6 lutego o mo˝liwoÊci dewaluacji polskiej waluty przed przystàpieniem naszego kraju do
mechanizmu walutowego ERM2 (stosowanego w okresie
przejÊciowym przed wejÊciem do strefy euro), nastàpi∏o odbicie i powrót z poziomów 4,29 PLN za USD i 3,73 PLN za
EUR w kierunku odpowiednio 4,15 i 3,60. Po przejÊciowym
os∏abieniu do 4,24 w stosunku do dolara i 3,68 wobec euro,
w rezultacie g∏´bszego ni˝ oczekiwano na rynku deficytu
obrotów bie˝àcych w styczniu, z∏oty systematycznie si´
umacnia∏, gdy˝ inwestorzy zagraniczni mieli du˝e apetyty
na polskie obligacje podczas przetargu, który mia∏ miejsce
6 marca. W dniu aukcji za dolara p∏acono 4,14 z∏, a za euro
3,60 z∏.
W najbli˝szym czasie z∏oty powinien pozostaç doÊç stabilny
na zbli˝onym do obecnego poziomie w stosunku do dolara
i euro (czyli ok. 4,14-4,18 PLN za USD i 3,60-3,65 PLN za
EUR). Jednym z g∏ównych czynników podtrzymujàcych si∏´
polskiej waluty sà nadal wysokie realne stopy procentowe
w porównaniu z innymi krajami, oczekiwania dalszego
spadku inflacji w II kwartale i oczekiwania obni˝ki stóp
procentowych w marcu-kwietniu. To sprawia, ˝e polskie
papiery wartoÊciowe pozostajà atrakcyjnà lokatà kapita∏u
dla inwestorów zagranicznych. Cz´Êç inwestorów gra
na krzywej dochodowoÊci, finansujàc kupno obligacji pieni´dzmi po˝yczanymi na krótkie terminy i rolowanymi, ale
du˝a cz´Êç po prostu kupuje z∏otówki za waluty, przyczyniajàc si´ do umocnienia waluty. Z drugiej strony tegoroczna
ekspansja fiskalna stanowi ryzyko makroekonomiczne dla

Niedêwiedzie nadchodzà
Na poczàtku 2002 r. krzywa rentownoÊci by∏a na poziomie nieco poni˝ej 11 proc. na krótkim koƒcu, oko∏o 10,3
proc. w roku, 9,65 proc. w terminie 2 lata, 9,35 proc. w
terminie 5 lat i 8,65 proc. na d∏ugim koƒcu (10 lat). W
styczniu silne oczekiwania rynku na redukcj´ stóp procentowych przez Rad´ Polityki Pieni´˝nej przesuwa∏y krzywà
rentownoÊci w dó∏. Najni˝szy poziom osiàgni´ty zosta∏ 23
stycznia, nied∏ugo przed posiedzeniem RPP. Krótki koniec
znalaz∏ si´ wówczas poni˝ej 10 proc., rok na poziomie 9,5
proc., 2 lata – 9 proc., 5 lat – 8,75 proc. i 10 lat – 8 proc.
Póêniej krzywa rentownoÊci zacz´∏a si´ podnosiç i wyp∏aszczaç przy nieznacznie rosnàcych rentownoÊciach bonów i
znacznej korekcie w sektorze obligacji, co by∏o zwiàzane
ze zmianà oczekiwaƒ rynku co do dalszych obni˝ek stóp
procentowych – znacznie zmniejszy∏ si´ przewidywany zakres redukcji stóp, a moment kolejnej obni˝ki przesunà∏ si´
w dalszà przysz∏oÊç. W wyniku tych ruchów na poczàtku
lutego krzywa w sektorze 2-5 lat podesz∏a pod 9,5 proc. i
by∏a niemal idealnie p∏aska.
Mimo bardzo du˝ej poda˝y obligacji skarbowych na tegorocznych przetargach, na rynku znajduje si´ na nie spory
popyt, co zbija rentownoÊci. Inwestorzy, szczególnie ci
zagraniczni antycypujà rych∏à i stosunkowo g∏´bokà obni˝k´
Krzywa rentowności

Kursy walutowe
4,8

naszej waluty w perspektywie Êredniookresowej. Ponadto
mamy do czynienia z bardzo silnà presjà politycznà na os∏abienie z∏otego. Wydaje si´, ˝e czynniki powodujàce utrzymywanie si∏y z∏otego b´dà przewa˝a∏y tak d∏ugo, jak d∏ugo
Rada Polityki Pieni´˝nej b´dzie utrzymywa∏a wysokie stopy
procentowe. JeÊli nic nie zmieni si´ w funkcjonowaniu RPP
(a nie jest to ca∏kowicie pewne, jako ˝e wyglàda na to, i˝
w∏aÊnie rozpoczyna si´ kolejna faza wojny rzàdu z Radà), to
najwczeÊniejszym terminem, w którym RPP mog∏aby obni˝yç stopy, powinien byç maj-czerwiec. A poniewa˝ najprawdopodobniej by∏aby to ju˝ ostatnia obni˝ka stóp w ca∏ym
cyklu poluzowywania polityki monetarnej, poczàwszy od
maja-czerwca spodziewamy si´ stopniowej deprecjacji
z∏otego.
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Przetargi obligacji 2- i 5-letnich
14
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Du˝y apetyt na obligacje nie zaskoczy∏ nas, gdy˝ sàdzimy,
˝e inflacja spadnie przejÊciowo poni˝ej 3 proc. w drugim
kwartale br., co umo˝liwi ostatnie ju˝ znaczne zyski na
rynku obligacji w Polsce, zanim zacznà na nim królowaç
„niedêwiedzie”, symbole bessy.
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stóp (konsensus w Londynie wskazuje na ci´cie o oko∏o
200 pb. w pierwszej po∏owie roku). W rezultacie, po marcowej aukcji krzywa znajdowa∏a si´ oko∏o 20-30 pb. ni˝ej ni˝
miesiàc temu i na ca∏ej swej d∏ugoÊci przyj´∏a nachylenie
ujemne.

popyt
Źródło: BZ WBK

Wielu prognostów wcià˝ oczekuje, ˝e wzrost gospodarczy
w Polsce b´dzie oko∏o zera lub ujemny, przynajmniej w
pierwszej po∏owie 2002. Nie zgadzamy si´ z tym, spodziewamy si´ o˝ywienia i prawie 2 proc. wzrostu za ca∏y rok.
Danych sugerujàcych o˝ywienie nie mo˝na przegapiç, sà
jak s∏oƒ stojàcy na Êrodku drogi. Prawie ka˝dego dnia podajemy w „Codzienniku” nowe informacje potwierdzajàce
nasz scenariusz o˝ywienia. „Byki” na rynku obligacji mogà
zatem spaç spokojnie jeszcze przez nast´pne trzy miesiàce
ze wzgl´du na oczekiwany spadek inflacji poni˝ej 3 proc.
w maju. Jednak w drugiej po∏owie tego roku nadejdà
„niedêwiedzie. A b´dà to polarne niedêwiedzie, cieszàce si´
d∏ugà, polarnà zimà na rynku polskich obligacji.
Oferta bonów skarbowych w marcu
Data przetargu
04.03.2002
11.03.2002
28.03.2002
25.03.2002
29.03.2002
Suma

13-tyg.
100
100
200

26-tyg.
400
300
200
900

mln z∏
52-tyg.

Suma

800
900
1000
1300
1000
5000

1200
1200
1200
1400
1100
6100

Źródło: Ministerstwo Finansów

Przetargi obligacji skarbowych w 2002 r.
miesiàc
styczeƒ
luty
marzec
kwiecieƒ
maj
czerwiec
lipiec
sierpieƒ
wrzesieƒ
paêdziernik
listopad
grudzieƒ

I przetarg

II przetarg

data

obligacje sprzeda˝ (mln z∏)

obligacje sprzeda˝ (mln z∏)

data

obligacje

sprzeda˝ (mln z∏)

09.01
06.02
06.03
03.04
08.05
05.06
03.07
07.08
04.09
02.10
06.11
04.12

OK1203
OK1203
OK1203
OK0404
OK0404
OK0404
OK0404
OK0804
OK0804
OK0804
OK0804
OK1204

PS1106
PS1106
PS1106
PS1106
PS0507
PS0507

16.01
13.02
20.03
10.04

DS1110
DZ0811
DS1110
DZ0811

12.06
17.07
14.08
18.09
09.10
20.11
11.12

DZ0811
DS1110
DZ0811
DS1110
DZ0811
DS1112
DZ0811

1 800
495,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2 800
2 000
2 000
–
–
–
–
–
–
–
–
–

PS0507
PS0507
PS0507
PS1107

1 900
2 900
1 800
–
–
–
–
–
–
–
–

Źródło: Ministerstwo Finansów
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Wzrost gospodarczy nap´dza∏y g∏ównie wydatki rzàdowe i
konsumenckie. Wydatki Amerykanów wzros∏y o 6 proc., najbardziej od II kwarta∏u 1998 roku. Wzrost PKB za ca∏y 2001
rok zosta∏ skorygowany w gór´ z 1,1 proc. na 1,2 proc.

Przeglàd mi´dzynarodowy
 Gospodarka USA powoli wychodzi z recesji
 ECB nadal czeka
 Niemiecka gospodarka nadal w recesji...

PKB w USA

 … ale indeks IFO wzrós∏ po raz czwarty z rz´du,
wskazujàc na nadchodzàce o˝ywienie

kw/kw
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 Rosnà wskaêniki aktywnoÊci w USA i strefie euro
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Produkcja przemys∏owa w USA spad∏a w styczniu o 0,1
proc. po spadku o 0,3 proc. w grudniu. Wykorzystanie
mocy produkcyjnych amerykaƒskich zmniejszy∏o si´ do
74,2 proc. z 74,4 proc. przed miesiàcem.
W ostatnim kwartale 2001 r. wydajnoÊç pracy w USA wzros∏a o 3,5 proc. po wzroÊcie o 1,1 proc. w III kwartale. Dane
te by∏y lepsze ni˝ oczekiwano – analitycy prognozowali
popraw´ o 2,9 proc. W ca∏ym 2001 r. wzrost wydajnoÊci
wyniós∏ 1,8 proc. i by∏ najmniejszy od 1995 r. Z kolei jednostkowe koszty pracy zwi´kszy∏y si´ w ubieg∏ym roku o 3,9
proc., najbardziej od 1990 r.
Szef Fed Alan Greenspan w swoim wystàpieniu zasugerowa∏, ˝e gospodarka USA wychodzi z recesji, choç dynamika o˝ywienia b´dzie wolniejsza ni˝ w przypadku poprzednich amerykaƒskich recesji.
Wzrost PKB w USA by∏ w IV kwartale 2001 r. znacznie lepszy ni˝ wskazywa∏y na to pierwotne szacunki – wyniós∏ 1,4
proc. kw/kw, a nie 0,2 proc. W III kwartale zanotowano
spadek o 1,3 proc. kw/kw. Dane te stanowià potwierdzenie
wypowiedzi Alana Greenspana, ˝e recesja ju˝ si´ skoƒczy∏a.
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Inflacja w USA wynios∏a w styczniu 0,2 proc. m/m i by∏ to
pierwszy wzrost cen po trzech miesiàcach deflacji. G∏ównà
przyczynà tego wzrostu by∏y wy˝sze ceny energii. W uj´ciu
rocznym inflacja spad∏a natomiast do 1,1 proc. z 1,6 proc.
w grudniu. Inflacja bazowa z wy∏àczeniem cen ˝ywnoÊci i
paliw wynios∏a 0,2 proc. m/m i 2,6 proc. r/r. Dane te by∏y
zgodne z oczekiwaniami.

Źródło: Reuters

Sprzeda˝ detaliczna w USA spad∏a w styczniu o 0,1 proc.,
g∏ównie z powodu spadku liczby kupowanych samochodów. Z wy∏àczeniem sektora motoryzacyjnego nastàpi∏
wzrost sprzeda˝y o 1,2 proc., najwi´kszy od marca ubieg∏ego roku, przede wszystkim ze wzgl´du na wy˝sze ceny
paliw – sprzeda˝ na stacjach benzynowych wzros∏a dzi´ki
temu a˝ o 5,1 proc. Dane grudniowe skorygowano w gór´
z –0,1 proc. do +0,2 proc. (+0,7 proc. po odliczeniu
samochodów). Dane okaza∏y si´ lepsze ni˝ oczekiwano
– prognozy wynosi∏y Êrednio 0,3 proc. spadku ca∏kowitej
sprzeda˝y detalicznej i 0,6 proc. wzrostu poza sektorem
motoryzacyjnym.
Europejski Bank Centralny poinformowa∏, ˝e b´dzie nadal
utrzymywa∏ swoje „wyczekujàce” stanowisko w kwestii
stóp procentowych i oceni∏, ˝e znajdujà si´ one obecnie na
w∏aÊciwym poziomie. Ponadto ECB podtrzyma∏ Êredniookresowà prognoz´, zgodnie z którà nastàpi stabilizacja cen.
Niemiecka gospodarka zanotowa∏a w IV kwartale 2001 r.
spadek o 0,3 proc. kw/kw oraz o 0,1 proc. r/r. By∏ to pierwszy spadek PKB w uj´ciu rocznym od poczàtku 1996 r. Dane
te potwierdzajà, ˝e Niemcy pozostajà w fazie recesji (w II
kwartale 2001 wzrost PKB by∏ oko∏o zera, w III kwartale
nastàpi∏ spadek o 0,2 proc. kw/kw). W ca∏ym 2001 r. PKB
Niemiec wzrós∏ o 0,6 proc.
Indeks IFO, obrazujàcy poziom nastrojów w gospodarce
niemieckiej, wzrós∏ w lutym do 88,7 pkt proc. z 86,2 pkt
w styczniu. By∏ to czwarty wzrost z rz´du (od poziomu 84,7
pkt w paêdzierniku 2001), du˝o wi´kszy ni˝ si´ spodziewano na rynku – prognozy mówi∏y o 87,3 pkt. Szczególnie
istotna jest poprawa oczekiwaƒ na przysz∏oÊç – wskaênik
dotyczàcy tego sk∏adnika znacznie wzrós∏ – do 101,0 z
94,8 pkt. Sygnalizuje to, i˝ poczàtek o˝ywienia gospodarki
niemieckiej powinien nastàpiç w najbli˝szej przysz∏oÊci.
Póki co jednak, aktualna sytuacja panujàca na rynku
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Niemcy: indeks nastrojów IFO

Inflacja w strefie euro
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jest oceniana gorzej przez niemieckich przedsi´biorców
– wskaênik bie˝àcych ocen spad∏ do 76,8 z 78,0 pkt. Dane
te potwierdzajà tez´ g∏oszonà przez przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego, ˝e obecnie mamy do czynienia
z dnem cyklu koniunkturalnego w gospodarce europejskiej
i wkrótce nadejdà lepsze czasy. Wydaje si´ zatem, ˝e ECB
nie b´dzie sk∏onny do zmian stóp procentowych (obecnie
stopa refinansowa wynosi 3,25 proc.). Poprawa nastrojów
w najwi´kszej gospodarce strefy euro, jakà sà Niemcy, to
równie˝ pozytywny sygna∏ dla Polski. Oznacza to bowiem
wzrost popytu zagranicznego i lepsze mo˝liwoÊci dla polskich eksporterów.

W lutym indeks aktywnoÊci sektorów wytwórczych strefy
euro PMI wzrós∏ czwarty miesiàc z rz´du do 48,6 pkt z 46,3
pkt w styczniu, osiàgajàc poziom najwy˝szy od 10 miesi´cy.
Wzrost by∏ silniejszy od oczekiwanego (47,2 pkt). Takie
wyniki wskazujà, ˝e strefa euro jest bliska wyjÊcia z recesji.
Wzrost indeksu wynika∏ ze wzrostu produkcji i zamówieƒ,
jednak dalszy spadek zatrudnienia i s∏aba rentownoÊç nie
pozwoli∏y na przekroczenie poziomu 50 pkt proc. oddzielajàcego wzrost aktywnoÊci od jej spadku. Natomiast indeks
PMI dla najwi´kszej gospodarki strefy euro – Niemiec przekroczy∏ ten poziom i wyniós∏ w lutym 50,8 pkt wobec 46,7
pkt miesiàc wczeÊniej.

Wed∏ug wst´pnych danych PKB Francji spad∏ w ostatnim
kwartale 2001 r. o 0,1 proc. kw/kw i by∏ to pierwszy spadek
od pi´ciu lat. Natomiast w uj´ciu rocznym nastàpi∏ wzrost
o 1,0 proc. W ca∏ym 2001 roku tempo wzrostu gospodarczego Francji zmniejszy∏o si´ do 2,0 proc. z 3,6 proc. w
2000 r.

W Stanach Zjednoczonych indeks aktywnoÊci ISM (wczeÊniej NAPM) równie˝ wzrós∏ silniej ni˝ oczekiwano, a
ponadto przekroczy∏ krytyczny poziom 50 pkt proc. W
lutym indeks ISM wyniós∏ 54,7 pkt wobec 49,9 pkt w styczniu i oczekiwaƒ na poziomie 50,9 pkt. Luty by∏ pierwszym
miesiàcem wzrostu aktywnoÊci w USA po 18 miesiàcach
spadków.

USA :ISM
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Poda˝ pieniàdza M3 w strefie euro wykaza∏a w styczniu
wzrost 7,9 proc. r/r wobec 8,0 proc. w grudniu. Ârednia
trzymiesi´czna wzros∏a do 8,0 proc. z 7,8 proc. przed miesiàcem. Tempo wzrostu poda˝y pieniàdza jest co prawda
znacznie wy˝sze od 4,5 proc. r/r, uwa˝anych przez ECB za
poziom nie powodujàcy wzrostu presji cenowej, jednak
w ostatnim czasie przedstawiciele ECB mówili, ˝e obecnie dane sà zniekszta∏cone przez silny nap∏yw inwestycji
portfelowych w wyniku niepewnej sytuacji gospodarczej
na Êwiecie.

Wskaźniki aktywności w USA i strefie euro

sty 99

Produkcja przemys∏owa w strefie euro wzros∏a w grudniu
o 0,8 proc. m/m i spad∏a o 4,1 proc. r/r. By∏ to pierwszy
wzrost w uj´ciu miesi´cznym od sierpnia 2001.

EMU: PMI
Źródło: Reuters

Styczniowà inflacj´ w strefie euro skorygowano do 2,7
proc. r/r z 2,5 proc. poprzednio szacowanych. Eurostat ocenia, ˝e zmiana walut krajów dwunastki na euro mia∏a na
inflacj´ wp∏yw rz´du 0,0-0,16 proc. liczàc miesiàca do miesiàca. Natomiast inne czynniki, takie jak przeliczenie cen
artyku∏ów spo˝ywczych czy akcyzy na papierosy, mog∏y
podwy˝szyç inflacj´ o oko∏o 0,34 proc.
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Najwa˝niejsze wydarzenia i wskaêniki w tym miesiàcu
Poniedzia∏ek

Wtorek

Âroda

Czwartek

Piàtek

4 marca

5

6

7

8

POL: Przetarg bonów skarbowych
(1,2 mld PLN)
EMU: Ceny producenta (sty)
EMU: Nastroje w gospodarce (lut)

EMU: Bezrobocie (sty)
EMU: Koniunktura (lut)

POL: Przetarg obligacji OK1203 i
PS 1106 (2,0 i 1,8 mld PLN)
GER: Zamówienia w przemyÊle (sty)
GER: Bezrobocie (lut)
USA: Zamówienia w przemyÊle (sty)

EMU: Posiedzenie ECB

POL: Ceny ˝ywnoÊci (II po∏. lut)
ITA: PKB (IV kw.)
USA: Bezrobocie (lut)

11

12

13

14

15

POL: Przetarg bonów skarbowych
(1,2 mld PLN)

FRA: Inflacja wst´pna (lut)
EMU: PKB (IV kw.)

POL: Przetarg obligacji DS1110
USA: Sprzeda˝ detaliczna (lut)

POL: P∏ace i zatrudnienie (lut)
POL: Poda˝ pieniàdza (lut)
FRA: Produkcja przemys∏owa (sty)
ITA: Produkcja przemys∏owa (sty)

POL: Inflacja (lut, sty)
POL: Deficyt bud˝etu (lut)
ITA: Inflacja finalna (lut)
USA: Ceny producenta (lut)
USA: Produkcja przemys∏owa (lut)

18

19

20

21

22

POL: Przetarg bonów skarbowych
(1,2 mld PLN)
POL: Produkcja przemys∏owa (lut)
POL: Ceny producenta (lut)
EMU: Inflacja finalna (lut)

USA: Posiedzenie Fed
USA: Handel zagraniczny (sty)

POL: Koniunktura (mar)
POL: Bezrobocie (lut)
POL: Przetarg obligacji DS1110

USA: Inflacja (lut)

FRA: Inflacja finalna (lut)
EMU: Handel zagraniczny (sty)

25

26

27

28

29

POL: Przetarg bonów skarbowych
(1,4 mld PLN)

POL: Posiedzenie RPP
GER: Nastroje w biznesie IFO (mar)

POL: Posiedzenie RPP (decyzja)
POL: Ceny ˝ywnoÊci (I po∏. mar)
EMU: Produkcja przemys∏owa (sty)

POL: Bilans p∏atniczy (lut)
EMU: Poda˝ pieniàdza (lut)
USA: PKB (IV kw.)
GER: Produkcja przemys∏owa (sty)

POL: Przetarg bonów skarbowych
(1,1 mld PLN)

èródło: Ministerstwo Finansów, Reuters

Terminarz publikacji danych w 2002 roku
Sty

Lut

Mar

Kwi

Maj

Cze

Lip

Sie

Wrz

Paê

Lis

Gru

29-30

26-27

26-27

23-24a

28-29a

25-26a

30-31a

27-28a

24-25a

29-30a

26-27a

17-18a

Inflacja

15

15b

15c

15

15

17

15

16 lub 19

16

15

15

16

Ceny producenta

18

19

18

18

20

19

17

20

18

17

20

18

Produkcja przemys∏owa

18

19

18

18

20

19

17

20

18

17

20

18

P∏ace brutto, zatrudnienie

15

14

14

15

17

18

12

14

13

14

18

13

Posiedzenie RPP

Handel zagraniczny

oko∏o 50 dni roboczych po okresie sprawozdawczym

Bilans p∏atniczy

31

28

28

30

29

28

-

-

-

-

-

-

Poda˝ pieniàdza

14

14

14

12

14

14

-

-

-

-

-

-

Bilans NBP

7

7

7

5

7

7

-

-

-

-

-

-

Wskaêniki koniunktury

7d i 21e

20

20

18

21

19

18

22

19

18

21

19

Ceny ˝ywnoÊci, 1-15

-

8e i 27f

27

26

27

27

26

27

27

25

27

30

Ceny ˝ywnoÊci, 16-30

3

8

8

5

7

6

5

6

6

7

6

6

a) wg wst´pnego harmonogramu, b) dane wst´pne; c) dane ostateczne (styczeƒ, luty); d) za grudzieƒ 2001; e) za styczeƒ 2002; f) za luty 2002

èród∏o: GUS, NBP
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marzec 2002

mar-01

kwi-01

maj-01

cze-01

lip-01

sie-01

wrz-01

paê-01

lis-01

gru-01

sty-02

mar-02

lut-01

PKB

proc. r/r

x

x

2,3

x

x

0,9

x

x

0,8

x

x

0,6

x

x

1,5

Produkcja przemys∏owa

proc. r/r

10,1

0,1

2,9

3,6

-0,9

-4,8

1,1

0,7

-3,8

1,4

-0,6

-4,8

-1,4

-0,7

-4,4

Sprzeda˝ detaliczna ***

proc. r/r

10,9

-0,2

0,1

1,9

4,3

0,2

1,5

3,0

1,3

5,8

2,4

2,4

4,7

x

x

proc.

15,7

15,9

16,1

16,0

15,9

15,9

16,0

16,2

16,3

16,4

16,8

17,4

18,0

18,3

18,5

P∏aca brutto**

proc. r/r

9,9

7,7

7,9

5,2

8,8

4,9

8,0

6,9

6,2

7,8

6,6

5,3

5,2

5,0

5,0

Eksport (wg NBP)

mln USD

2 430 2 392 2 614 2 559 2 472 2 477 2 556 2 616 2 287 2 778 2 555 2 546 2 348 2 360 2 596

Import (wg NBP)

mln USD

3 946 3 116 3 522 3 269 3 638 3 379 3 382 3 635 3 176 3 953 3 509 3 436 3 455 3 937 3 377

lut-02

sty-01

jednostka

Wskaêniki miesi´czne

prognoza

Stopa bezrobocia

Bilans handlowy (wg NBP) mln USD

-1 516

-724

-908

-710 -1 166

-902

-826 -1 019

-889 -1 175

-954

-890 -1 107

-577

-782

Rachunek bie˝àcy

mln USD

-956

-463

-751

-520

-737

-948

-287

-354

-304

-838

-417

-500

-826

-215

-452

Deficyt bud˝etowy

mld PLN

-5,1

-12,0

-15,1

-18,4

-20,4

-18,7

-19,4

-21,0

-21,8

-24,6

-27,7

-32,6

-6,9

-14,0

-19,0

Inflacja

proc. r/r

7,4

6,6

6,2

6,6

6,9

6,2

5,2

5,1

4,3

4,0

3,6

3,6

3,5

3,7

3,6

Ceny produkcji

proc. r/r

4,7

4,1

3,8

3,4

2,3

0,9

0,6

1,0

0,7

-0,5

-1,0

-0,4

0,0

0,5

1,1

Poda˝ pieniàdza

proc. r/r

14,6

14,6

14,9

14,0

13,5

8,0

13,5

14,6

14,3

13,0

12,1

13,6

12,3

11,7

10,1

Depozyty

proc. r/r

17,5

17,1

16,8

16,1

15,5

9,1

15,4

16,3

15,5

13,7

12,4

13,8

12,0

11,2

9,5

Kredyty

proc. r/r

16,1

15,6

14,6

12,7

11,3

5,0

11,6

11,7

10,7

8,7

8,4

7,2

7,3

7,6

7,7

USD/PLN

PLN

4,1108 4,0925 4,0599 4,0175 3,9807 3,9705 4,1859 4,2459 4,2185 4,1332 4,0943 4,0144 4,0609 4,1867

4,19

EUR/PLN

PLN

3,8648 3,7689 3,6952 3,5904 3,4856 3,3894 3,5998 3,8218 3,8450 3,7425 3,6389 3,5829 3,5896 3,6427

3,65

Stopa interwencyjna*

proc.

19,00 19,00 17,00 17,00 17,00 15,50 15,50 14,50 14,50 13,00 11,50 11,50 10,00 10,00 10,00

WIBOR 3M

proc.

18,97 18,61 18,01 17,17 17,22 16,88 16,01 15,35 14,73 14,01 13,91 12,29 11,04 10,60 10,10

Stopa lombardowa*

proc.

23,00 23,00 21,00 21,00 21,00 19,50 19,50 18,50 18,50 17,00 15,50 15,50 13,50 13,50 13,50

RentownoÊç bonów 52-tyg.

proc.

17,23 16,97 16,85 15,80 15,67 15,61 15,38 14,61 14,01 12,64 11,80 10,66

9,62

9,68

9,45

RentownoÊç obligacji 2L

proc.

15,68 15,48 15,60 14,59 14,92 15,22 15,13 14,40 13,57 11,36 11,00 10,70

9,11

9,37

9,10

RentownoÊç obligacji 5L

proc.

13,08 12,92 13,33 13,47 13,38 13,29 13,85 13,50 12,92 11,32 10,13

9,91

8,91

9,26

8,90

RentownoÊç obligacji 10L

proc.

10,44 10,23 10,68 10,61 11,30 11,74 11,87 11,97 11,57 10,31

8,92

8,25

8,34

8,15

* stan na koniec okresu ** w sektorze przedsi´biorstw *** nominalnie

25

9,19

èród∏o: GUS, NBP, BZ WBK

marzec 2002

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

I kw. 2001

II kw. 2001

III kw. 2001

IV kw. 2001

I kw. 2002

PKB

proc. r/r

6,8

4,8

4,1

4,0

1,1

1,9

3,5

2,3

0,9

0,8

0,6

1,5

1,0

Produkcja przemys∏owa

proc. r/r

11,5

3,5

3,6

6,8

-0,2

2,4

3,4

4,1

-0,9

-1,2

-2,3

-2,1

0,6

Sprzeda˝ detaliczna realnie proc. r/r

6,8

2,6

4,0

1,0

0,4

x

x

-3,1

-0,2

1,2

3,5

x

x

prognoza

II kw. 2002

jednostka

Wskaêniki kwartalne i roczne

prognoza

Stopa bezrobocia*

proc.

10,3

10,4

13,1

15,1

17,4

18,5

18,8

16,1

15,9

16,3

17,4

18,5

18,1

P∏aca realna brutto

proc. r/r

5,9

3,3

4,7

1,0

2,5

0,5

1,5

2,5

0,8

2,5

4,0

1,5

2,0

Eksport (wg NBP)

mln USD

27 229 30 122 26 347 28 256 30 282 32 260 34 000

7 436

7 508

7 459

7 879

7 300

7 574

Import (wg NBP)

mln USD

38 549 43 842 40 727 41 424 41 961 44 270 47 000 10 584 10 286 10 193 10 898

9 770 10 528

Bilans handlowy (wg NBP) mln USD -11 320 -13 720 -14 380 -13 168 -11 679 -12 100 -13 000

-3 148

-2 778

-2 734

-3 019

-2 460

-2 955

Rachunek bie˝àcy

mln USD

-4 309

Rachunek bie˝àcy

proc. PKB

-3,0

-4,3

Deficyt bud˝etowy*

mld PLN

-5,9

Deficyt bud˝etowy*

% PKB

Inflacja

-6 862 -11 558

-9 946

-7 035

-8 016

-9 150

-2 170

-2 205

-945

-1 715

-1 851

-1 559

-7,4

-6,3

-4,0

-4,4

-5,0

-4,9

-5,2

-4,2

-4,0

-3,8

-3,5

-13,2

-12,5

-15,4

-32,6

-40,0

-42,0

-15,0

-18,8

-21,9

-32,6

-20,0

-28,0

-1,2

-2,4

-2,0

-2,2

-4,5

-5,2

-5,1

x

x

x

x

x

x

proc. r/r

14,9

11,8

7,3

10,1

5,5

3,6

4,5

6,7

6,6

4,9

3,8

3,6

2,9

Inflacja*

proc. r/r

13,2

8,6

9,8

8,5

3,6

4,8

4,0

6,2

6,2

4,3

3,7

3,6

2,8

Ceny produkcji

proc. r/r

12,2

7,3

5,7

7,8

1,6

1,5

2,5

4,2

2,2

0,8

-0,6

1,0

1,9

Poda˝ pieniàdza

proc. r/r

30,3

25,8

23,2

14,9

13,4

8,9

11,0

14,7

11,8

14,1

12,9

11,4

9,7

Depozyty

proc. r/r

33,0

28,8

24,7

17,0

14,9

8,7

10,5

17,1

13,6

15,7

13,3

10,9

9,2

Kredyty

proc. r/r

44,6

29,3

28,3

23,0

11,1

9,4

15,0

15,4

9,7

11,3

8,1

7,5

8,3

USD/PLN

PLN

3,2808 3,4937 3,9675 4,3465 4,0939

4,23

4,50 4,0876 3,9895 4,2168 4,0805

4,15

4,23

EUR/PLN

PLN

3,7055 3,9231 4,2270 4,0110 3,6685

3,75

4,00 3,7765 3,4884 3,7551 3,6549

3,62

3,72

Stopa interwencyjna*

proc.

23,50

15,50

16,50

19,00

11,50

9,00

9,00

18,00

15,50

14,50

11,50

10,00

9,00

WIBOR 3M

proc.

23,93

21,34

14,73

18,78

16,08

9,56

9,20

18,53

17,09

15,37

13,45

10,45

9,40

Stopa lombardowa*

proc.

27,00

20,00

20,50

23,00

15,50

12,50

12,00

22,00

19,50

18,50

15,50

13,50

12,50

RentownoÊç bonów 52-tyg.

proc.

23,44

18,59

12,95

17,77

14,77

9,40

9,20

17,02

15,70

14,67

11,72

9,60

9,30

RentownoÊç obligacji 2L

proc.

23,47

18,08

12,41

17,37

13,91

8,70

8,60

15,59

14,91

14,37

10,83

9,20

8,60

RentownoÊç obligacji 5L

proc.

21,03

15,83

10,87

14,00

12,59

8,60

8,50

13,12

13,38

13,43

10,45

9,05

8,50

RentownoÊç obligacji 10L

proc.

x

x

9,60

11,79

10,74

7,90

7,80

10,46

11,22

11,81

9,48

8,25

7,80

* stan na koniec okresu

èródło: GUS, NBP, BZ WBK
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PION SKARBU
plac Gen. W∏adys∏awa Andersa 5, 61-894 Poznaƒ
tel. 0 61 856 58 35 sekretariat, fax 0 61 856 55 65
Niniejsze opracowanie, oparte na informacjach otrzymanych do 8.3.2002, zosta∏o przygotowane przez:

ZESPÓ¸ ANALIZ EKONOMICZNYCH
Krzysztof Rybiƒski – G∏ówny Ekonomista Banku
tel. 0 22 653 46 63
e-mail: krzysztof.rybinski@bzwbk.pl

Piotr Bielski – tel. 0 22 653 47 33
Aleksander Krzy˝aniak – tel. 0 61 856 55 80
S∏awomir Nosal – tel. 0 61 856 55 67
fax: 0 61 856 55 65
e-mail: ekonomia@bzwbk.pl

Serwis ekonomiczny w Internecie: http://www.bzwbk.pl

DEPARTAMENT US¸UG SKARBU
Paul Polaczek – tel. 0 61 856 55 73

Poznaƒ

Warszawa

pl. Gen. W. Andersa 5, 61-894 Poznaƒ
fax 0 61 856 55 65

Al. Jana Pawa II 25, Atrium Tower, 00-854 Warszawa
fax 0 22 653 46 79

Piotr Kinastowski
tel. 0 61 856 58 22, fax 0 61 856 55 65

Maciej J´drzejak

0 22 653 46 70

Tomasz Dziedzic

0 22 653 46 67

Piotr ˚agaƒ

0 22 653 46 66

Juliusz Szymaƒski

0 61 856 58 25

Grzegorz G∏owacki

0 61 856 58 25

Wroc∏aw

Katarzyna Kamiƒska

0 61 856 58 25

Marzenna Urbaƒska

0 61 856 58 25

ul. Ofiar OÊwi´cimskich 38/40, 50-950 Wrocaw
fax 0 71 370 26 22

Waldemar Polowczyk

0 61 856 58 14

Robert Król

0 61 856 58 14

Zbigniew Maƒke

Krzysztof Pietrkiewicz
tel. 0 71 370 25 87, fax 0 71 370 26 22

Maciej B∏´cki

0 71 370 26 63

0 61 856 58 14

Jerzy Rybczak

0 71 370 24 26

Hanna Nowak

0 61 856 58 14

Aleksandra Skiba

0 71 370 24 86

˚aneta Czerniak

0-61 856 58 14

Anna Tarnacka

0 71 370 26 24

Niniejsza publikacja ma charakter wy∏àcznie informacyjny i nie mo˝e byç traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w biuletynie pochodzà z ogólnie dost´pnych, wiarygodnych êróde∏, jednak nie mo˝emy zagwarantowaç ich dok∏adnoÊci i pe∏noÊci. Biuletyn „MAKROskop Polska gospodarka i rynki finansowe” stanowi wy∏àcznà w∏asnoÊç Banku Zachodniego WBK S.A. i bez zgody Pionu Skarbu BZ WBK S.A. nie mo˝e byç przedrukowywany, powielany lub w jakikolwiek inny sposób
rozpowszechniany. Niniejszy biuletyn zosta∏ zatwierdzony do druku przez Pion Skarbu BZ WBK S.A.
Przy opracowywaniu niniejszego biuletynu wykorzystano dane: GUS, NBP, Ministerstwa Finansów, Reuters.

Bank Zachodni WBK S.A. jest cz∏onkiem Allied Irish Banks Group

