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Przemysłowy duet Polska-Niemcy ciągle w grze 

DZIŚ W CENTRUM UWAGI: 

 Wtorek na rynkach upłynął pod znakiem oczekiwania na słowa J.Powella. 
Inwestorzy przede wszystkim zastanawiali się, czy przewodniczący FOMC 
zgasi optymizm rynkowy co do tego, że stopy procentowe w 2023 zostaną 
obniżone. Preludium do wypowiedzi J.Powella mogły być oceny 
N.Kashkariego i R.Bostica, którzy nie tylko wskazywali na potrzebę dalszych 
podwyżek stóp procentowych, ale także na wyższy poziom docelowy stóp. To 
nie wzbudziło entuzjazmu na rynkach, giełdy w USA otworzyły się „pod 
kreską”. Kurs EURUSD osunął się w trakcie sesji poniżej 1,07, tracił także złoty. 
Rentowności obligacji 10-letnich na rynkach bazowych wzrosły. W kraju 
rynek stopy procentowej zareagował dosyć mocno na przebieg notowań 
globalnych, krzywa dochodowości polskich obligacji przesunęła się w górę, 
wzrosły także stawki FRA i IRS. Wyczekiwane wystąpienie J.Powella, w którym 
sygnalizował konieczność kolejnych podwyżek stóp procentowych, było 
mniej jastrzębie od obaw i zaowocowało powrotem optymizmu na rynki. 
Giełdy w USA zamknęły się na plusie, podobnie kształtują się dzisiejsze 
kontrakty na indeksy w Europie.  

 Dziś poznamy wynik posiedzenia RPP (decyzję i komunikat). Spodziewamy 
się, że Rada pozostanie w trybie wait-and-see, czekając zarówno na 
styczniową inflację jak i na marcową projekcję inflacyjną. Więcej szczegółów 
poznamy zapewne na konferencji prasowej Prezesa NBP, którą zaplanowano 
na czwartek. 

 Wśród zaplanowanych wypowiedzi przedstawicieli banków centralnych 
najwięcej uwagi przyciągną zapewne wystąpienia J.Williamsa i  Ch.Wallera 
z Fed. 

PRZEGLĄD WYDARZEŃ EKONOMICZNYCH: 

 GER: Produkcja przemysłowa w grudniu mocno spadła, zarówno w ujęciu 
miesięcznym jak i rocznym (o odpowiednio 3,1% m/m/ i 3,9% r/r). 
W strukturze produkcji najgłębszy spadek odnotowano w przemyśle 
chemicznym, mocno eksponowanym na ceny gazu. Podobną presję na 
producentów odnotowano także w innych energochłonnych branżach – 
utrzymuje się ona od wybuchu wojny w Ukrainie (por. wykres poniżej). Spadła 
także produkcja w energetyce. Wśród poszczególnych rodzajów produkcji 
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Notowania rynkowe: 

  Wartość (%, pb)* 

  2023-02-07 Δ 1D 

Waluty:     

EURPLN 4,7573 0,3 

USDPLN 4,4492 0,7 

CHFPLN 4,8180 1,2 

GBPPLN 5,3359 0,3 

EURUSD 1,0693 -0,4 

Obligacje:     

PL2Y 6,25 28 

PL5Y 6,06 23 

PL10Y 6,13 25 

DE10Y 2,31 3 

US10Y 3,67 4 

Indeksy akcyjne: 

WIG 60 491,1 0,2 

DAX 15 320,9 -0,2 

S&P500 4 164,0 1,3 

Nikkei** 27 586,9 -0,4 
Shanghai 
Comp.** 

3 237,3 -0,3 

Surowce:     

Złoto 1875,17 0,4 

Ropa Brent 83,87 3,4 

Źródło: Datastream, PKO Bank Polski; zamknięcie 
sesji. *zmiana w procentach dla walut, indeksów 
akcyjnych oraz surowców i w punktach bazowych dla 
rentowności obligacji. **zamknięcie dnia bieżącego. 

Produkcja przemysłowa w Niemczech Produkcja energochłonna w Niemczech 

 
 

 

 

Źródło: Destatis, Macrobond, PKO Bank Polski. Dynamika cen żywnosci w Polsce i Niemczech Ropa naftowa i ceny paliw w Polsce 
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miesięczny wzrost odnotowano w przypadku dóbr konsumpcyjnych. 
Produkcja dóbr inwestycyjnych nie zmieniła się wobec listopada, spadła 
produkcja dóbr pośrednich. W całym minionym roku produkcja niemieckiego 
przemysłu spadła o 0,6%. Na wyniki niemieckiego przemysłu postanowiliśmy 
spojrzeć przez pryzmat tego, co wydarzyło się po stronie krajowych 
przetwórców. Tu przypominamy nasz Makro Focus: „Niezależni od Niemiec?” 
(z maja 2022). Czynniki związane z przemysłem, na które wtedy zwróciliśmy 
uwagę, zastanawiając się nad rozbieżnymi wynikami gospodarki Polski 
i Niemiec to: (1) większa zależność Niemiec od chińskiego cyklu kredytowego 
(większa rola produkcji dóbr inwestycyjnych w Niemczech), (2) różny 
przebieg zmian strukturalnych w motoryzacji, (3) coraz silniejszy nearshoring.  

W 2022 rozbieżność w wynikach przemysłu między Polską na Niemcami 
utrzymała się. Krajowy przemysł zwiększył produkcję o 10,2%. Samo 
przetwórstwo przemysłowe w Polsce przez większą część roku notowało 
dwucyfrowe wzrosty, podczas gdy przetwórstwo niemieckie ledwo 
wychodziło „na plus” (por. wykres). Powiązania przemysłu niemieckiego 
z Chinami widać wyraźnie przez cały 2022 – polityka zero-covid prowadzona 
przez chińskie władze dała o sobie znać w Niemczech poprzez niższy popyt na 
dobra inwestycyjne. Ich produkcja spadała w ujęciu r/r przez większą część 
roku (por. wykres). Dopiero zwrot w Chinach i otwarcie gospodarki zmieniły 
diametralnie sytuację przynosząc pod koniec roku mocną poprawę trendu 
wzrostowego dla niemieckiej produkcji dóbr kapitałowych. Stał się on 
mocniejszy niż trend wzrostowy dla polskiej produkcji dóbr pośrednich 
(poprzez którą jesteśmy w dużej mierze zintegrowani z gospodarką globalną). 
Lekka poprawa chińskiego impulsu kredytowego w 2h22 sugeruje, że także 
w 1h23 będzie to dla przetwórstwa niemieckiego nieznaczny, ale pozytywny 
impuls wzrostowy. 

2022 był rokiem względnej stabilizacji w niemieckiej motoryzacji. 
Rozbieżność poziomu produkcji tej branży („motonożyce”) w obu 
gospodarkach przestała się powiększać. Może to mieć związek z niższą 
dostępnością części w trakcie całego roku – dopiero pod koniec 2022 widać 
było wyraźne ożywienie produkcji – dotyczy to przemysłu zarówno w Polsce 
jak i w Niemczech (por. wykres). Możliwe, że przerwa w napływie 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w trakcie pandemii skutkuje 
teraz okresem nieco słabszego wzrostu „strukturalnego” produkcji w Polsce 
także w tej branży. W 2q20-4q20 odnotowano w Polsce mocną, ale 
przejściową redukcję popytu inwestycyjnego przedsiębiorstw z przewagą 
kapitału zagranicznego. Zazwyczaj opóźnienie między tego typu 
inwestycyjnymi a „wejściem do gry” nowych mocy produkcyjnych wynosi 
w przypadku tych inwestycji ok. 8 kwartałów. To powinno się zmienić 
w trakcie 2023 – ponownie na korzyść motoryzacji w Polsce - ze względu na 
mocny popyt inwestycyjny w tej grupie przedsiębiorstw po pandemii. 

Ostatnie wyniki badań koniunktury i podejścia korporacji do 
nearshoringu/friendshoringu/reshoringu sugerują, że duet Polska-Niemcy 
może być istotnym beneficjentem napływu kapitału w najbliższych kilku 
latach. Są to dwie lokalizacje w Europie, wskazywane najczęściej jako miejsce 
lokowania inwestycji przez korporacje. To może sprawić, że rozkorelowanie się 
cykli koniunkturalnych obu gospodarek zmniejszy się, dzięki napływowi 
kapitału mogą one być w tym okresie mniej zależne od globalnego cyklu 
koniunkturalnego. 

 USA: J.Powell ocenił w wyczekiwanym wystąpieniu, że proces dezinflacji 
w USA rozpoczął się w sektorze towarów, który stanowi około jednej 
czwartej gospodarki, ale podwyżki stóp muszą być kontynuowane, aby 
mieć pewność, że inflacja powróci do 2-procentowego celu. Prezes Rezerwy 
Federalnej podkreślał, że uzależnienie kolejnych decyzji odnośnie do stóp od 
napływających danych oznacza, iż kolejne dobre raporty o rynku pracy, lub 

Przetwórstwo przemysłowe

 

Źródło: Eurostat, PKO Bank Polski. 

Impuls kredytowy (Chiny) 
a przetwórstwo przemysłowe (Niemcy) 

 

Produkcja dóbr pośrednich (Polska) 
a kapitałowych (Niemcy) 

Źródło: Macrobond, PKO Bank Polski. 

Produkcja motoryzacji – Polska 
a Niemcy 

 

Źródło: Eurostat, PKO Bank Polski. 
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raporty o wyższej inflacji mogą zaowocować większą łączną skalą podwyżek, 
niż obecnie wycenia rynek. Szef Fed zaznaczył, iż droga do inflacyjnego celu 
będzie wyboista i niezbędna jest cierpliwość, a władze monetarne będą 
musiały utrzymać stopy na restrykcyjnym poziomie przez jakiś czas, zanim 
inflacja spadnie. Fed spodziewa się, że 2023 będzie rokiem znaczących 
spadków inflacji, jednak zejście do celu zajmie dłużej niż tylko ten rok, a jego 
osiągnięcie przesunie się na 2024. 

 EUR: I.Schanbel (EBC) uważa, że Europejski Bank Centralny nie może jeszcze 
uznać, że problemy z inflacją są zakończone, ponieważ podstawowa presja 
cenowa, z wyłączeniem cen energii i żywności, jest nadal niezwykle wysoka. 
Ekonomistka powiedziała podczas seminarium, że dotychczasowe 
zacieśnienie ma niewielki wpływ na inflację, a ostatnie spadki HICP w strefie 
euro wynikają wyłącznie ze zmian cen nośników energii. Jej komentarz 
przeciwstawiał się nadziejom inwestorów, że EBC może zakończyć cykl 
podwyżek po posiedzeniu w marcu, na którym zasygnalizował podwyżkę 
o kolejne 50pb. J.Nagel (EBC i Bundesbank) również widzi potrzebę 
kontunuowania cyklu podwyżek. Jego zdaniem dalsze znaczące podwyżki są 
konieczne, a obecny poziom stóp nie jest jeszcze restrykcyjny. 

 POL: Oficjalne aktywa rezerwowe (OAR) w styczniu wyniosły 
154,4 mld EUR, stanowiąc równowartość ok. 24% PKB. W strukturze rezerw 
dominują "pozostałe aktywa rezerwowe", czyli papiery wartościowe 
emitowane przez agencje rządowe (m.in. w USD, EUR, GBP, CAD), ale też 
w mniejszej skali obligacje korporacyjne, lokaty bankowe czy kontrakty 
akcyjne. Złoto monetarne stanowi ok. 8% OAR. W ujęciu regionalnym polskie 
aktywa rezerwowe są nominalnie największe w regionie od 2h22, co wynika 
z prowadzonych przez CNB interwencji walutowych ograniczających stan 
czeskich rezerw. W relacji do PKB czeskie OAR są prawie dwa razy większe niż 
polskie. Polskie OAR pozwalają na pokrycie ok. 4,7 miesięcy importu, co jest 
bezpieczną wysokością w kontekście oceny ryzyka kryzysu walutowego. 
Najgorzej pod względem aktywów rezerwowych wygląda  sytuacja na 
Węgrzech, gdzie są one w stanie pokryć tylko 2,4 miesięcy średniego importu 
za ostatni rok. 

 POL: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego złagodził warunki oceny zdolności 
kredytowej i wskazał, że najniższy, minimalny poziom bufora (2,5 pkt. proc.) 
powinien być stosowany dla kredytów z (okresowo) stałą stopą procentową. 
Dla kredytów o zmiennym oprocentowaniu bufor powinien być adekwatnie 
wyższy. 

 USA: J.Biden w corocznym orędziu o stanie państwa ostrzegł, że Stany 
Zjednoczone będą się bronić, jeśli Chiny zagrożą ich suwerenności. Prezydent 
podkreślał, że jego plany gospodarcze, z miliardami dolarów dotacji na 
krajową produkcję, w tym półprzewodniki, pomagają USA wygrać 
konkurencję gospodarczą z Chinami. Przywódca zadeklarował ponadto, że 
jego kraj będzie nadal wspierać Ukrainę. Wezwał też Kongres, by zwiększył 
limit zadłużenia i uniknął gospodarczej katastrofy. 

 

Rezerwy walutowe w państwach 
regionu

 

Źródło: Macrobond, PKO Bank Polski. 

Liczba miesięcy importu, który mógłby 
zostać sfinansowany rezerwami 
walutowymi 

 

Źródło: Macrobond, PKO Bank Polski. 
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Kalendarz makroekonomiczny 

Wskaźnik Godz. Jednostka Poprzednio Konsensus PKO BP Odczyt 

Piątek, 3 lutego         

EUR: PMI w usługach (sty, rew.) 10:00 pkt. 49,8 50,7 -- 50,8 

EUR: Inflacja PPI (gru) 11:00 % r/r 27,0 22,6 -- 24,6 

USA: Zatrudnienie poza rolnictwem (sty) 14:30 tys. 260 185 -- 517 

USA: Stopa bezrobocia (sty) 14:30 % 3,5 3,6 -- 3,4 

USA: Przeciętna płaca godzinowa (sty) 14:30 % r/r 4,8 4,3 -- 4,4 

Poniedziałek, 6 lutego        

GER: Zamówienia fabryczne (gru) 8:00 % m/m -4,4 2,0 -- 3,2 

EUR: Indeks Sentix (lut) 10:30 pkt. -17,5 -13,5 -- -8,0 

EUR: Sprzedaż detaliczna (gru) 11:00 % r/r -2,5 -2,7 -- -2,8 

Wtorek, 7 lutego        

GER: Produkcja przemysłowa (gru) 8:00 % m/m 0,4 -0,8 -- -3,1 

GER: Produkcja przemysłowa (gru) 8:00 % r/r -0,5 -1,6 -- -3,9 

Środa, 8 lutego        

POL: Stopa referencyjna NBP -- % 6,75 6,75 6,75 -- 

Czwartek, 9 lutego        

GER: Inflacja CPI (sty) 8:00 % r/r 8,6 8,9 -- -- 

GER: Inflacja HICP (sty) 8:00 % r/r 9,6 10,0 -- -- 

SWE: Posiedzenie Riksbanku 9:30 % 2,50 3,00 2,75 -- 

ROM: Posiedzenie NBR -- % 7,00 7,00 7,00 -- 

USA: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 14:30 tys. 183 190 -- -- 

POL: Konferencja prezesa A.Glapińskiego 15:00 -- -- -- -- -- 

Piątek, 10 lutego        

CHN: Inflacja CPI (sty) 2:30 % r/r 1,8 2,2 -- -- 

HUN: Inflacja CPI (sty) 8:30 % r/r 24,5 25,1 -- -- 

CZE: Inflacja CPI (sty) 9:00 % r/r 15,8 17,1 -- -- 

POL: Minutes RPP (sty) 14:00 -- -- -- -- -- 

USA: Indeks Uniwersytetu Michigan (lut, wst.) 16:00 pkt. 64,9 65,5 -- -- 

Źródło: GUS, NBP, Parkiet, PAP, Bloomberg, Reuters, PKO Bank Polski, dla Polski Parkiet, dla pozostałych Bloomberg, Reuters.  
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Przegląd sytuacji na rynkach finansowych 

    Wartość  Δ (%, pb)* 

    2023-02-07  Δ 1D  Δ 1W  Δ 4W  Δ 12M  Δ 36M 

Waluty EURPLN 4,7573  0,3 0,9 1,4 4,9 11,3 
  USDPLN 4,4492  0,7 2,5 1,7 12,2 14,9 

  CHFPLN 4,8180  1,2 2,0 1,7 12,2 20,7 

  GBPPLN 5,3359  0,3 -0,1 0,4 -0,6 5,8 

  EURUSD 1,0693  -0,4 -1,5 -0,3 -6,6 -3,1 

  EURCHF 0,9874  -0,9 -1,0 -0,3 -6,5 -7,8 

  GBPUSD 1,2010  0,0 -2,4 -1,1 -11,2 -7,8 

  USDJPY 131,25  -1,2 0,9 -0,7 14,1 20,0 

  EURCZK 23,77  -0,3 -0,1 -0,8 -1,8 -5,4 

  EURHUF 393,52  -0,4 0,5 -1,3 11,3 17,0 

Obligacje PL2Y 6,25  28 10 14 263 477 

  PL5Y 6,06  23 7 12 208 421 

  PL10Y 6,13  25 9 8 223 395 

  DE2Y 2,61  1 -3 -4 292 327 

  DE5Y 2,32  2 2 -2 233 294 

  DE10Y 2,31  3 4 1 209 272 

  US2Y 4,47  1 26 21 318 306 

  US5Y 3,84  3 21 11 208 242 

  US10Y 3,67  4 15 5 176 207 

Akcje WIG 60 491,1  0,2 -1,3 -2,4 -9,8 5,0 

  WIG20 1 870,9  0,3 -1,6 -3,5 -13,8 -11,2 

  S&P500 4 164,0  1,3 2,1 6,2 -7,1 26,3 

  NASDAQ100 12 728,3  2,1 5,2 13,6 -12,6 36,4 

  Shanghai Composite** 3 238,2  -0,3 -0,5 2,2 -5,6 16,3 

  Nikkei** 27 585,0  -0,4 0,9 5,4 1,2 19,5 

  DAX 15 320,9  -0,2 1,3 3,7 0,8 15,4 

  VIX 18,66  -4,0 -3,8 -9,3 -18,4 16,3 

Surowce Ropa Brent 83,9  3,4 -1,4 4,6 -9,6 52,4 

  Ropa WTI 77,1  4,1 -2,2 2,7 -15,5 55,5 

  Złoto 1875,2  0,4 -2,7 0,0 3,3 20,5 

Źródło: Datastream, PKO Bank Polski. *zmiana w procentach dla walut, indeksów akcyjnych i surowców oraz w punktach bazowych dla rentowności obligacji, **zamknięcie dnia 
bieżącego. 

Notowania złotego wobec głównych walut Rentowności polskich obligacji skarbowych 
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Stopy NBP – prognoza PKO BP vs. oczekiwania rynkowe  Krótkoterminowe stopy procentowe 

  

   

Nachylenie krzywej swap (spread 10Y-2Y)* Spread asset swap dla PLN 

  

   

Dynamika globalnych cen surowców w PLN Kursy wybranych walut w regionie wobec EUR 

  

Źródło: Datastream, NBP, obliczenia własne, *dla PLN, EUR 6M, dla USD 3M.  
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Jesteś zainteresowany otrzymywaniem raportów analitycznych PKO Banku Polskiego? Napisz do nas: DAE@pkobp.pl 

Nasze analizy znajdziesz również na Twitterze oraz na stronie internetowej Centrum Analiz PKO Banku Polskiego: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiał zatwierdził(a): Marta Petka-Zagajewska 

Informacje i zastrzeżenia: 

Niniejszy materiał („Materiał”) ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy - Kodeks cywilny, ani rekomendacji do 

zawarcia transakcji kupna, sprzedaży lub innego rodzaju przeniesienia któregokolwiek instrumentu finansowego. Bank dołożył wszelkich racjonalnych 

i niezbędnych starań, aby informacje zamieszczone w Materiale były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.  

Informacje zawarte w Materiale nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia którychkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa 

inwestycyjnego lub podatkowego ani jako forma świadczenia pomocy prawnej. Prognozy oraz dane zawarte w Materiale nie stanowią zapewnienia uzyskania 

określonych wyników jakichkolwiek transakcji finansowych ani przyszłych cen którychkolwiek instrumentów finansowych.  

Materiał nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 

25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków 

prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.  

Bank i jego spółki (podmioty) zależne oraz pracownicy tych podmiotów mogą być zainteresowani zawarciem lub być stroną transakcji finansowych, w tym 

zawartych na instrumentach finansowych, których wynik jest uzależniony od czynników (danych i informacji) wymienionych w Materiałach. 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, 

NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł. 
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