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Sprzedaż detaliczna pod presją spadających cen 

 Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu wzrosła o 1,6% r/r wobec 
1,7% r/r w sierpniu; odczyt pozostaje pod wpływem spadków cen. Sprzedaż 
detaliczna w ujęciu realnym pozostała stabilna (wzrost o 3,0% r/r vs 2,8% 
r/r w sierpniu). 

 Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec września obniżyła się do 11,5% 
z 11,7% w sierpniu (pogłębienie spadku do -1,5pp r/r z -1,3pp r/r 
w sierpniu). 

 Dane neutralne dla RPP, wobec odbicia wskaźników w Niemczech i strefie 
euro kluczowy będzie odczyt polskiego PMI. 

Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu zaskoczyła in minus (wzrost tylko 

o 1,6% r/r vs. 1,7% r/r w sierpniu; konsensus 2,4% r/r). Kategoriami silnie 

oddziałującymi w kierunku wyższego odczytu były sprzedaż pojazdów 

(sygnalizowana wcześniej przez dobre dane o rejestracjach nowych aut) oraz 

sprzedaż żywności. Sprzedaż odzieży i obuwia (przesunięcia wzorca sezonowości 

odejmujące od dynamiki ogółem ~0,8 pp) oraz paliw (pod presją spadających cen) 

były kategoriami o największym negatywnym wpływie na odczyt. Deflator 

sprzedaży detalicznej pogłębił spadki do -1,4% r/r z -1,1% r/r w sierpniu. Sprzedaż 

detaliczna w ujęciu realnym pozostała stabilna (wzrost o 3,0% r/r vs 2,8% r/r 

w sierpniu). Sprzedaż detaliczna „bazowa” z wyłączeniem paliw, samochodów 

i żywności wzrosła o 2,4% r/r (vs. 4,5% r/r w sierpniu), a z wyłączeniem żywności 

i paliw 2,2% r/r (vs. 2,9% r/r w sierpniu). 

Stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się zgodnie z oczekiwaniami do 

11,5% we wrześniu z 11,7% w sierpniu ze względu na kontynuację działań 

aktywizacyjnych urzędów pracy, a spadkowy trend stopy bezrobocia lekko się 

pogłębił (-1,5pp r/r we wrześniu wobec -1,3pp r/r w sierpniu). 

W kontekście dzisiejszych publikacji PMI z zagranicy (odbicie w przemyśle 

w Niemczech i strefie euro) dane pozostają neutralne dla RPP. Kluczowym 

odczytem wydaje się teraz polski PMI za październik, który ujawni kondycję 

przemysłu. 
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2013 2014† 

Realny PKB
‡ 

(%) 1,7 3,4 

Produkcja przemysł. (%) 2,2 3,5 

Stopa bezrobocia (%) 13,4 12,2 

Inflacja CPI (%) 0,9 0,2 

Inflacja bazowa (%) 1,2 0,8 

Podaż pieniądza M3 (%) 6,2 7,1 

Deficyt obrotów 
bieżących** (% PKB) 

-1,3 -1,0 

Deficyt fiskalny (%PKB)
‡
 -4,0 -3,5^ 

Dług publiczny (%PKB)
‡ 

 55,7 51,0 

Stopa referencyjna (%) 2,50 1,75 

EUR-PLN* 4,15 4,26 

Źródło: GUS, NBP, MF, †Prognozy PKO BP (DAE); *Prognozy PKO BP (BSR); ‡ 
ESA2010, ^Bez jednorazowego transferu aktywów z OFE do ZUS. ** Prognoza na 
2014 rok w trakcie rewizji. 
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Wykresy dnia: (1) sprzedaż detaliczna, (2) trend stopy bezrobocia 

    
Źródło: GUS, PKO Bank Polski. 
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Tygodniowy kalendarz makroekonomiczny 

Wskaźnik Godz. Kraj 
Poprzednie 

dane 
Konsensus 

Odczyt/ 

PKO BP† 
Komentarz 

Piątek, 17 października       

Produkcja przemysłowa (wrz) 14:00 POL -1,9% r/r 3,1% r/r 4,2% r/r 

Potwierdziła się kontynuacja dużej 

zmienności produkcji przemysłowej, 

produkcja odbiła we wrześniu po 

sierpniowym spadku. 

Inflacja PPI (wrz) 14:00 POL -1,5% r/r -1,5% r/r -1,6% r/r 

Osłabienie złotego względem dolara 

nie zrównoważyło wrześniowych 

spadków cen surowców. 

Liczba rozpoczetych budów domów 

(wrz) 
14:30 USA -12.8% m/m +5,0% m/m +6,3% m/m 

Wzrost liczby nowych budów domów 

(jeżeli porówna się go z wcześniejszym 

spadkiem) wskazuje na zatrzymanie 

poprawy na amerykańskim rynku 

nieruchomości. 

Liczba pozwoleń na budowę domów 

(wrz) 
14:30 USA -5,1% m/m +2,6% m/m +1,5% m/m 

Indeks Uniwersytetu Michigan (paź, 

wst.) 
15:55 USA 84,6 pkt. 84,1 pkt. 86,4 pkt. 

Nastroje konsumentów wzrosły do 

najwyższego poziomu od lipca 2007 

roku. 

Wtorek, 21 października       

PKB (3q) 04:00 CHN 7,5% r/r 7,2% r/r 7,3% r/r 
Pomimo interwencji rządu, nastąpił 

spadek tempa wzrostu PKB w 3q. 

Sprzedaż nowych domów (wrz.) 16:00 USA 5,05 mln 5,17 mln 5,10 mln 

Powolne ożywienie na amerykańskim 

rynku nieruchomości ogranicza presję 

na wcześniejsze podwyżki stóp 

procentowych przez FOMC. 

Środa, 22 października       

Inflacja CPI (wrz.) 14:30 USA 1,7% r/r 1,6% r/r 1,7% r/r 

Indeks CPI wzrósł o 0,1% m/m przy 

wzroście cen zywności oraz kosztów 

utrzymania mieszkania i dalszym 

spadku cen energii. 

Czwartek, 23 października       

PMI w przetwórstwie (paź, wst.) 09:30 GER 49,9 pkt. 49,5 pkt. 51,8 pkt. Nieoczekiwane odbicie wskaźników 

aktywności w przemyśle zarówno w 

strefie euro jak i w Niemczech.  PMI w przetwórstwie (paź, wst.) 10:00 EMU 50,3 pkt. 49,9 pkt. 50,7 pkt. 

Sprzedaż detaliczna (wrz.) 10:00 POL 1,7% r/r 2,4% r/r 1,6% r/r 

Odczyt pod silnym negatywnym 

wpływem spadku cen oraz zmian 

wzorca sezonowości w kategorii 

odzież i obuwie. 

Stopa bezrobocia (wrz.) 10:00 POL 11,7% 11,6% 11,5% 

Dalszy spadek bezrobocia wskutek 

aktywnej polityki rynku pracy oraz 

czynników sezonowych. 

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 14:30 USA 266 tys. 282 tys. 283 tys. 

Liczba nowych wniosków o zasiłek dla 

bezrobotnych wzrosła po spadku w 

poprzednim tygodniu do najniższego 

poziomu od kwietnia 2000 roku. 

PMI w przetwórstwie (paź, wst.) 15:45 USA 57,5 pkt. 57,0 pkt. 56,2 pkt. 

Wstępny odczyt PMI pokazał 

niewielkie osłabienie aktwyności 

gospodarczej w październiku. 

Piątek, 24 października       

Sprzedaż nowych domów (wrz) 16:00 USA 504 tys. 490 tys. -- 

Oczekiwany jest spadek liczby 

sprzedaży nowych domów do 475 tys. 

po znacznym wzroście w sierpniu. 

 
Źródło: GUS, Reuters, NBP, ankieta Parkietu, ankieta Reuters, PKO Bank Polski.
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Dane i prognozy makroekonomiczne 

  14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz 3q13 4q13 1q14 2q14 2013 2014 

Sfera realna               

PKB† (% r/r) x x x x 2,0 2,7 3,4 3,3 1,7 3,4 

Popyt krajowy (% r/r) x x x x 0,6 1,8 3,0 5,1 0,2 4,3 

   Spożycie indywidualne (% r/r) x x x x 1,0 2,1 2,6 2,8 1,1 3,1 

   Inwestycje w środki trwałe (% r/r) x x x x 0,5 2,0 10,7 8,4 0,9 9,1 

Sprzedaż krajowa (% r/r)* x x x x 1,3 2,3 3,1 3,4 1,0 3,9 

Zapasy (pkt. proc.) x x x x -0,7 -0,5 -0,1 1,7 -1,0 0,4 

Eksport netto (pkt.. proc.) x x x x 1,5 1,0 0,5 -1,6 1,5 -0,9 

Produkcja przemysłowa (% r/r) 1,7 2,3 -1,9 4,2 5,0 4,5 4,8 3,8 2,2 3,5 

Produkcja budow.-montażowa (% r/r) 8,0 1,1 -3,6 5,6 -7,0 -0,1 9,3 10,1 -12,0 x 

Sprzedaż detaliczna (% r/r) 1,2 2,1 1,7 1,6 3,9 4,3 5,0 4,5 2,3 x 

PKB (mld PLN) x x x x 406 456 397 416 1662 1740 

Rynek pracy             

Stopa bezrobocia rejestrowanego^(%) 12,0 11,8 11,7 11,5 13,0 13,4 13,5 12,0 13,4 12,2 

Zatrudnienie przedsiębiorstwa (% r/r) 0,7 0,8 0,7 0,8 -0,5 0,1 0,2 0,7 -1,0 0,9 

Płace przedsiębiorstwa (% r/r) 3,5 3,5 3,5 3,4 3,0 3,0 4,2 4,1 2,9 4,2 

Procesy inflacyjne             

Inflacja CPI (% r/r) 0,3 -0,2 -0,3 -0,3 1,0 0,7 0,7 0,3 0,9 0,2 

Inflacja bazowa (% r/r) 1,0 0,4 0,5 0,7 1,3 1,0 1,1 1,0 1,2 0,8 

15% średnia obcięta (% r/r) 0,5 0,3 0,1 0,0 0,9 0,5 0,4 0,5 1,0 x 

Inflacja PPI (% r/r) -1,7 -2,0 -1,5 -1,6 -0,9 -1,1 -1,2 -1,7 -1,2 -1,2 

Agregaty monetarne^             

Podaż pieniądza M3 (mld PLN) 995,5 1002,1 1020,6 1020,7 947,2 978,9 980,4 995,5 978,9 1048,2 

Podaż pieniądza M3 (% r/r) 5,2 6,0 7,4 7,8 6,1 6,2 5,2 5,2 6,2 7,1 

Podaż pieniądza M3 realnie (% r/r) 4,9 6,2 7,7 8,1 5,1 5,4 4,5 4,9 5,4 6,9 

Kredyty ogółem (mld PLN) 979,2 979,4 990,4 996,3 945,7 942,8 961,7 979,2 942,8 1022,8 

Kredyty ogółem (% r/r) 4,3 4,9 5,4 5,4 4,0 3,8 4,7 4,3 3,8 8,5 

Depozyty ogółem (mld PLN) 934,8 936,9 955,8 953,3 892,0 889,0 908,1 934,8 889,0 968,2 

Depozyty ogółem (% r/r) 7,5 8,9 9,7 6,9 6,9 5,6 6,2 7,5 5,6 8,8 

Bilans płatniczy             

Rachunek obrotów bieżących
††

 (%PKB) -1,2 -1,3 -1,4 -1,2 -1,8 -1,3 -1,2 -1,2 -1,3 -1,0 
Bilans handlowy

††
 (% PKB) 0,2 0,3 0,2 0,2 -0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,6 

Bezpośrednie inwestycje zagr.
††

 (%PKB) 0,7 1,1 1,2 1,3 1,6 0,7 1,2 0,7 0,7 0,8 

Polityka fiskalna             

Deficyt fiskalny (% PKB) x x x x x x x x -4,0 -3,5 
Dług publiczny (% PKB) x x x x x x x x 55,7 51,0 

Polityka pieniężna             

Stopa referencyjna NBP^ (%) 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,75 

Stopa lombardowa^ (%) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,75 

Stopa depozytowa^ (%) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 

WIBOR 3M
x
^ (%) 2,68 2,67 2,59 2,28 2,67 2,67 2,71 2,68 2,67 1,90 

WIBOR 3M
x
^ realnie (%)** 2,38 2,87 2,89 2,58 1,67 1,97 2,01 2,38 1,77 1,70 

Kursy walutowe^
x
             

EUR-PLN 4,16 4,16 4,21 4,18 4,22 4,15 4,17 4,16 4,15 4,26 

USD-PLN 3,05 3,11 3,20 3,30 3,12 3,01 3,03 3,05 3,02 3,33 

CHF-PLN 3,42 3,42 3,49 3,46 3,45 3,38 3,42 3,42 3,38 3,52 

EUR-USD 1,37 1,34 1,32 1,26 1,35 1,38 1,38 1,37 1,38 1,28 
 
Źródło: GUS, NBP, PKO Bank Polski, 

x 
prognoza PKO BP BSR, * popyt krajowy z wyłączeniem zapasów, ** deflowane bieżącą stopą inflacji CPI;  

^ wartość na koniec okresu, 
†
roczne

 
dane o PKB i komponentach wg ESA2010, 

††
 Prognoza na 2014 rok w trakcie rewizji. 
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Polityka pieniężna 

Członkowie RPP Jastrzębiomierz* Wybrane wypowiedzi 

A. Rzońca 1,0 „Polska gospodarka jest niemal idealnie zrównoważona. Bank centralny powinien starać się tę rownowagę 

zachować. (…) Obniżki stóp procentowych, które sa już rekordowo niskie, nie będą sprzyjać jej utrzymaniu. 

Grożą za to wepchnięciem Polski w stagancję.” (20.10.2014, Reuters/Rzeczpospolita) 

A. Kaźmierczak 0,9 „Niewątpliwie skala obniżki stóp procentowych w październiku była zaskoczeniem dla rynków finansowych. 

Moim zdaniem wskazane byłoby teraz poczekać na efekty tej obniżki, zanim podejmiemy następne 

działania. (…) Uważam, że nie należy spieszyć się z kolejną obniżką stóp procentowych. (…) Jestem 

zwolennikiem działania pragmatycznego, stopniowego. Na pewno nie jestem za obniżką stóp w listopadzie, 

żeby była pełna jasność" (17.10.2014, PAP) 

J. Winiecki 0,9 „Do końca sezonu letniego nie widzę powodów do zmian w obecnej polityce (pieniężnej - PAP). Mamy 

jeszcze IV kwartał, w którym objawiać się mogą efekty wcześniejszych zmian." (21.03.2014, PAP) 

A. Glapiński 0,7 „Osobiście nie widzę przestrzeni do dalszej obniżki stóp procentowych." (13.10.2014, Reuters) 

J. Hausner 0,0 „Najprawdopodobniej obniżymy stopy. I najprawdopodobniej zacznie się to w październiku. Ale wymowa 

naszego komunikatu nie jest taka, że będziemy prowadzić politykę łagodną. Nie chcemy prowadzić polityki 

bardziej restrykcyjnej. Nie myślimy o jednym ruchu, ale też nie myślimy, że ma to być przejście od polityki, 

którą rozumieliśmy jako politykę stabilizacji w kierunku polityki, która jest polityką pobudzania" (22.09.2014, 

PAP) 

M. Belka -0,4 „Może być tylko jeszcze jedna obniżka. Gdyby to tylko ode mnie zależało, to wszystkie zmiany stóp 

skoncentrowałbym mocno w czasie. A potem przeszedł do obserwacji. (…) Przed miesiącem praktycznie 

zapowiedziałem obniżki stóp w październiku. Teraz to nie jest takie ewidentne." (13.10.2014, Reuters/Gazeta 

Wyborcza) 

A. Zielińska-

Głębocka 

-0,6 „XI ostatnim momentem na ewentualne, kolejne cięcie stóp, ale warto zostawić "uchyloną furtkę" dla 

kolejnych działań. (...) Obniżka stóp w XI jak i jej brak to równie prawdopodobne scenariusze, żadnego nie 

można wykluczyć. (…) To, czy w XI należy jeszcze obniżyć stopy, czy zatrzymać się na obecnych poziomach, 

będzie zależało od projekcji" (15.10.2014, Reuters) 

E. Chojna-Duch -1,5 „Spowolnienie gospodarcze jest faktem (...). Nie mamy już złudzeń, że to, z czym mamy do czynienia, jest tylko 

chwilowym zachwianiem. Nie będzie już dużych ruchów (...) ale tak długo, jak nie zobaczymy danych 

pokazujących, że negatywne tendencje w gospodarce zostały zatrzymane, powinniśmy dalej obniżać stopy" 

(14.10.2014, Reuters) 

A. Bratkowski -1,7 „Należy podkreślić, że październikowa obniżka stóp była głębsza niż tego oczekiwano. Dobrze byłoby, 

gdybyśmy zostawili sobie teraz czas na ocenę jej efektów” (13.10.2014, PAP) 

J. Osiatyński -- „Jest jeszcze miejsce do cięcia stóp NBP o kolejne 75 pb, celem wzmocnienia spowalniającej gospodarki i 

aby zapobiec napływowi kapitału krótkoterminowego (…). Raz a dobrze to właściwe podejście, co oznacza, że 

nasze kroki powinny być zdecydowane, a nie rozłożone w czasie." (14.10.2014, PAP) 
 
* im wyższy wskaźnik tym bardziej „jastrzębie” poglądy. Metodologia: na podstawie wyników głosowań za każdy głos odbiegający od decyzji RPP dot. stopy referencyjnej przyznano +1  lub -1 w zależności od 
kierunku głosowania odpowiednio bardziej „jastrzębiego” lub bardziej „gołębiego”. Dodatkowo przyznano +0,5 lub -0,5 za każdy głos odbiegający od decyzji RPP dot. istotnej zmiany nastawienia lub zmiany stopy 
rezerwy obowiązkowej.  Ważone czasem wartości zostały wyrażone w punktach odchylenia standardowego. Wskaźnik opracowano na podstawie Raportów o inflacji. 
 

 

† WIBOR 3M na ostatnim fixingu, transakcje FRA oparte na stawce WIBOR 3M za kolejne okresy, ‡ w punktach bazowych, *prognoza PKO BP stopy referencyjnej NBP. 

  

1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M

Data 23-paź 23-lis 23-gru 23-sty 23-lut 23-mar 23-kwi 23-maj 23-cze 23-lip

WIBOR 3M/FRA† 1,99 1,71 1,62 1,53 1,49 1,47 1,48 1,48 1,49 1,50

 implikowana zmiana (p. b.) -0,28 -0,37 -0,46 -0,50 -0,52 -0,51 -0,51 -0,50 -0,49

Posiedzenie RPP 08-paź 05-lis 03-gru 14-sty 04-lut 04-mar 15-kwi 06-maj 03-cze 08-lip

 prognoza PKO BP* 2,00 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

 wycena rynkowa* 1,71 1,62 1,53 1,49 1,47 1,48 1,48 1,49 1,50

Stopy procentowe – prognozy PKO BP vs. oczekiwania rynkowe
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Stopy NBP – prognoza PKO BP vs. oczekiwania rynkowe Nominalne i realne rynkowe stopy procentowe w Polsce 

    

Rynek pieniężny – główne stopy procentowe Dynamika cen wybranych surowców (w PLN) 

    

Realny efektywny kurs PLN (REER) i długookresowy trend Bilateralne kursy PLN vs. EUR, USD i CHF 

    

Źródło: Datastream, Eurostat, obliczenia własne. 
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Polska w makro-pigułce 

  2013 2014 Komentarz 

Sfera realna     Wyraźna poprawa aktywności z II połowy 2013 r. ma trwały charakter  
i będzie kontynuowana przez cały 2014 r. Ożywienie w 2014 r. jest 
efektem: (1) opóźnionych efektów luzowania monetarnego w 2013 r., (2) 
stymulacji fiskalnej w wysokości 0,5-1,0% PKB w 2014 r. (3) 
postępującego ożywienia gospodarki światowej, (4) wzrostu realnych 
dochodów do dyspozycji ludności w warunkach niskiej inflacji. Głównym 
czynnikiem ryzyka pozostaje kryzys rosyjsko-ukraiński. 

- realny PKB* (%) 1,7 3,4 

Procesy inflacyjne     Inflacja CPI wyniosła w lipcu -0,2% r/r. Oczekujemy, że po krótkim okresie 
“technicznej” deflacji w 3q, inflacja podniesie się w 4q2014 przez rosnące 
ceny żywności oraz stopniowe umacnianie się trendu. - inflacja CPI (%) 0,9 0,2 

Agregaty monetarne     Oczekujemy przyspieszenia tempa wzrostu podaży pieniądza (M3) wskutek 
szybszego wzrostu gotówki w obiegu oraz depozytów ogółem, przy 
zwiększeniu dynamiki depozytów gospodarstw domowych (silniejsze 
tempo wzrostu dochodów ludności, poprawa na rynku pracy). 

- podaż pieniądza M3 (%) 6,2 7,1 

Handel zagraniczny     W II poł. 2014 r. oczekujemy stopniowego wyhamowania poprawy salda 
obrotów handlowych i cyklicznego pogorszenia salda rachunku obrotów 
bieżących (efekt zmniejszenia bariery popytowej na rynku krajowym). 
Silny spadek eksportu w kierunku wschodnim jest rekompensowany przez 
wzrost eksportu do Unii Europejskiej. 

- deficyt obrotów bieżących**       
(% PKB) 

-1,3 -1,0 

Polityka fiskalna     Po zacieśnieniu polityki fiskalnej w latach 2011-2013, w 2014 r. nastąpi 
zwrot w polityce fiskalnej w kierunku stymulacji gospodarki – skalę 
impulsu fiskalnego szacujemy na +0,5-1,0% PKB. 

- deficyt fiskalny* (% PKB) -4,0 -3,5 

Polityka pieniężna     Po październikowej niespodziewanej obniżce o -50 pb oczekujemy, że 
w listopadzie RPP najprawdopodobniej zdecyduje się na kolejne cięcie o    
-25 pb i zakończenie dostosowania polityki pieniężnej. - stopa referencyjna NBP (%) 2,50 1,75 

Źródło: GUS, NBP, MF, PKO Bank Polski, *ESA2010. ** Prognoza na 2014 rok w trakcie rewizji. 
 

Zagranica w makro-pigułce 

  2013 2014 Komentarz 

USA     W 2q 2014 PKB wzrósł o 4,6% k/k przy dodatnim wkładzie konsumpcji 
prywatnej (2,5% k/k saar), spadku eksportu netto i mocnych inwestycjach. 
Przewidywane jest, że podczas październikowego posiedzenia Fed ogłosi 
zakończenie skupu aktywów. Wysokie tempo wzrostu w 2q jest wynikiem 
odbicia po słabym 1q, gdy PKB spadł o -2,1% k/k saar. W kolejnych 
kwartałach oczekiwana jest kontynuacja ożywienia gospodarczego, której 
towarzyszy poprawa sytuacji na rynku pracy. Oznacza to, że FOMC może 
rozpocząć zacieśnianie polityki pieniężnej około połowy 2015 r. 

- realny PKB (%)  1,9 2,2 

- inflacja CPI (%) 1,5 1,7 

Strefa euro     W 2q 2014 dynamika PKB strefy euro spadła do poziomu 0,0% k/k (z 0,2% 
k/k w 1q). Stabilizacja warunków na rynkach finansowych w związku z 
działaniami EBC oraz stopniowy wzrost popytu zagranicznego powinny 
pozwolić na stopniowe ożywienie gospodarcze w III kwartale 2014 r. 
Napięcia geopolityczne na wschodzie Europy mogą obniżyć tempo 
wzrostu PKB. Spadek presji inflacyjnej zmusił EBC do dwukrotnej obniżki 
stóp procentowych oraz wykorzystania instrumentów 
niekonwencjonalnych (poluzowania kredytowego; od września oraz skupu 
papierów wartościowych zabezpieczonych na aktywach; od października). 

- realny PKB (%) -0,5 1,2 

- inflacja CPI (%) 1,3 0,9 

Chiny     Wzrost PKB w 3q wyniósł 7,3% r/r (vs 7,5% w poprzednim kwartale), co 
nastąpiło pomimo działań stymulacyjnych ze strony rządu. Spowolnienie 
aktywności gospodarczej obniża prawdopodobieństwo osiągnięcia tempa 
wzrostu 7,5% zakładanego na 2014 r. Chińskie władze zapowiadają 
kontynuację umiarkowanych działań stymulacyjnych, ale jednocześnie 
przyzwyczajają opinię publiczną do nowego wolniejszego tempa wzrostu.. 

- realny PKB (%) 7,7 7,5 

- inflacja CPI (%) 2,6 3,0 

Źródło: FED, Eurostat, MFW, PKO Bank Polski. 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, jest przeznaczony wyłącznie dla klientów Grupy PKO Banku Polskiego i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym 

materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Grupa PKO BP SA dołożyła wszelkich starań, aby 

zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. Klienci Grupy PKO BP SA ponoszą odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych, podjętych z uwzględnieniem informacji zamieszczonych 

w niniejszym materiale. Niniejszy materiał został przygotowany i/lub przekazany przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym d la m.st. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, oraz Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. Gdańsk-

Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000021828; NIP: 586-000-78-20 REGON: 190024711; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 277 493 500 zł. Nordea Bank Polska S.A. jest częścią Grupy PKO Banku 

Polskiego. Znak towarowy Nordea używany jest za zgodą Nordea Bank AB.  


