
Przegląd tygodnia

W minionym tygodniu

1. Polska – wzrost gospodarczy
Według szybkiego szacunku PKB przedstawionego przez GUS, polska 
gospodarka urosła w czwartym kwartale o 7,3% r/r, w ujęciu niewyrównanym 
sezonowo. Po uwzględnieniu czynników sezonowych, wzrost gospodarczy 
sięgnął 7,7% (w cenach stałych z 2015 r.). W stosunku do poprzedniego 
kwartału PKB urósł realnie o 1,7%. 

2. Polska – inflacja CPI
W porównaniu do stycznia 2021 r., ceny towarów i usług wzrosły w styczniu 
2022 r. o 9,2%. W stosunku do grudnia 2021 r. tempo wzrostu cen sięgnęło 
1,9%. Zarówno miesięczna, jak i roczna dynamika inflacji, osiągają poziomy 
najwyższe od 20 lat. W styczniu największe wzrosty cen odnotowano  
w kategorii transport (+17,5% r/r, w tym paliwa do prywatnych środków 
transportu 23,8%) oraz nośników energii (+18,2%). Ceny żywności i napojów 
bezalkoholowych wzrosły o 9,4%. 

3. Polska – inflacja PPI
Nadal rosną ceny produkcji sprzedanej, bowiem wg wstępnych danych 
GUS, w styczniu w stosunku do grudnia ceny wzrosły o 1,3%, a w ujęciu r/r  
o 14,8%. Warto zwrócić uwagę na fakt, że widać pierwsze oznaki hamowania 
dynamik rocznych.

4. Polska – dynamika produkcji sprzedanej
Produkcja sprzedana przemysłu w ujęciu r/r wzrosła w styczniu o 16,4%  
(po uwzględnieniu czynników sezonowych) i w tym ujęciu była wyższa  
o 4,2% w stosunku do grudnia. Natomiast w ujęciu niewyrównanym sezonowo 
produkcja wzrosła o 19,2% r/r (oczekiwania na poziomie 14,7%) i spadła  
o 3,0% w porównaniu z grudniem.

5. Polska – handel zagraniczny
Wg danych tymczasowych GUS, saldo obrotów towarowych handlu 
zagranicznego w 2021 r. (grudzień – styczeń) było ujemne, a deficyt wyniósł 
2,9 md zł. Porównując, w analogicznym okresie 2020 r., Polska odnotowała 
nadwyżkę handlową na poziomie 47,2 mln zł. 

6. Strefa euro – PKB
Wg szybkich danych Eurostat, w czwartym kwartale 2021 r. PKB wyrównany 
sezonowo w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrósł o 0,3 proc. w strefie 
euro i o 0,4 proc w całej Unii Europejskiej. W trzecim kwartale 2021 r. PKB 
wzrósł o 2,3% w strefie euro i o 2,2% w Unii Europejskiej.

7. Strefa euro - zatrudnienie
Liczba osób zatrudnionych wzrosła w czwartym kwartale 2021 r. o 0,5% k/k 
(zarówno w strefie euro, jak i w UE). W trzecim kwartale 2021 r. zatrudnienie 
wzrosło o 1,0% w strefie euro i o 0,9% w UE. Natomiast według pierwszego 
szacunku Eurostat dotyczącego rocznego wzrostu zatrudnienia w 2021 r., 
opartego na danych kwartalnych, zatrudnienie wzrosło o 1,1 proc. w strefie 
euro i 1,2% w UE.

8. Strefa euro – produkcja przemysłowa
Według szacunków Eurostat, w grudniu 2021 r. produkcja przemysłowa 
wyrównana sezonowo wzrosła o 1,2% m/m w strefie euro i o 0,7% m/m  
w UE. W ujęciu rok do roku wzrost produkcji wyniósł odpowiednio 1,6%  
i 2,5%.
 
9. USA – sektor przemysłowy
Produkcja przemysłowa w USA wzrosła w styczniu, w ujęciu miesięcznym,  
o 1,4% wobec oczekiwań na poziomie 0,5% i 0,1% wobec dynamiki 
grudniowej. Z 76,6% do 77,6% (oczekiwania na poziomie 76,8%) zwiększyło 
się również wykorzystanie mocy produkcyjnych. W USA pozytywnie 
zaskoczył także wzrost cen produkcji sprzedanej na poziomie 9,7%. O silnych  
(w szerokim pojęciu) czynnikach wpływających na wzrost cen świadczy 
wysoki odczyt PPI – po wyeliminowaniu cen żywności i energii jest on  
na poziomie 8,3% r/r. 

10. Japonia
Produkcja przemysłowa w grudniu wzrosła – w ujęciu r/r – o 2,7%, a w ujęciu 
m/m spadła o 1,0%. O 0,4% m/m spadło również wykorzystanie mocy 
produkcyjnych. Natomiast wg wstępnych danych, PKB w Japonii w czwartym 
kwartale wzrósł w stosunku do poprzedniego kwartału o 1,3% (oczekiwania 
na poziomie 1,5%). Konsumpcja prywatna wzrosła w tym okresie o 2,7%, 
a wydatki przedsiębiorstw o 0,4%. Kontrybucja eksportu netto wyniosła 
0,2%, zaś zapasów -0,1%. Tempo inflacji wyniosło w styczniu 0,5% r/r,  
a po wyeliminowaniu czynników sezonowych -1,1%.

11. Chiny - inflacja
Wzrostu cen konsumpcyjnych osiągnął w Państwie Środka tempo 0,9% 
r/r (oczekiwano 1,0%). Niższy od oczekiwań okazał się również wzrost cen 
produkcji sprzedanej: 9,1% wobec oczekiwanych 9,5% r/r. 
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 W tym tygodniu na radarze

Polska: sprzedaż detaliczna, podaż pieniądza, 
stopa bezrobocia

USA: PKB (drugi odczyt), PCE

 Strefa euro: wstępne PKB (Niemcy, Francja), 
CPI, podaż pieniądza 
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Wykres tygodnia

Komentarz:

Dynamika zmian produkcji przemysłowej jest bardzo zróżnicowana  
w Unii Europejskiej, o czym świadczą duże różnice między najlepszymi 
i najgorszymi krajami oraz poziomem dla całej UE. Trzy najwyższe 
dynamiki odnotowały kraje z Europy Środkowo-Wschodniej: 
Litwa, Bułgaria, Polska. Jednakże największe gospodarki, takie 
jak Niemcy i Francja, odnotowały spadek poziomu produkcji,  
co zaważyło na ogólnym poziomie dla całej UE wynoszącym 2,28% 
r/r. Natomiast sporo gospodarek, zwłaszcza tych mniejszych, radzi 
sobie całkiem dobrze, o czym świadczy wysoki poziom mediany równy 
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