EUROPEjski bank cEntRalny

biuletyn miesięczny • streszczenie

0912012

Pl

0112012
0212012
0312012
0412012
0512012
0612012
0712012
0812012
0912012
1012012
1112012

biUlEtyn miEsięczny
stREszczEniE
wRzEsiEń

biuletyn miesięczny
wrzesień 2012

W 2012 roku
wszystkie
publikacje EBC
będą zawierały
motyw pochodzący
z banknotu
50 euro.

© Europejski Bank Centralny 2012
Adres
Kaiserstrasse 29
60311 Frankfurt nad Menem, Niemcy
Adres do korespondencji
Postfach 16 03 19
60066 Frankfurt am Main, Niemcy
Telefon
+49 69 1344 0
Internet
http://www.ecb.europa.eu
Fax
+49 69 1344 6000

Biuletyn został przygotowany pod kontrolą
Zarządu EBC.
Od września 2012 r. Narodowy Bank Polski
zaprzestaje tłumaczenia kwartalnych wersji
„Biuletynu Miesięcznego” EBC.
NBP będzie publikował – tak jak inne banki
centralne spoza strefy euro – streszcze
nia „Biuletynu Miesięcznego” EBC, które
zawierają „Artykuł wstępny”, „Projekcje
makroekonomiczne ekspertów EBC dla
strefy euro” oraz streszczenia poszczegól
nych rozdziałów.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zezwala się
na wykorzystywanie materiałów zawartych
w Biuletynie do celów edukacyjnych i nie
komercyjnych pod warun kiem podania
źródła.
Dane statystyczne zamieszczone w Biule
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A rt y K u ¸ w s t ę P n y
Na posiedzeniu 6 września Rada Prezesów po‑
stanowiła, na podstawie regularnej analizy eko‑
nomicznej i monetarnej, pozostawić podsta‑
wowe stopy procentowe EBC bez zmian.
W związku z wysokimi cenami energii i pod‑
wyżkami podatków pośrednich wprowadzo‑
nymi w niektórych krajach strefy euro oczekuje
się, że stopa inflacji do końca 2012 r. utrzyma
się powyżej 2%, po czym w ciągu następnego
roku znów znajdzie się poniżej tego poziomu
i w horyzoncie oddziaływania polityki pienięż‑
nej pozostanie zgodna z definicją stabilności
cen. Spójna z przedstawionym scenariuszem
jest dynamika podaży pieniądza, która pod
względem tendencji jest nadal niewielka. Ocze‑
kiwania inflacyjne dotyczące gospodarki strefy
euro są wciąż mocno zakotwiczone na pozio‑
mie zgodnym z celem Rady Prezesów, by utrzy‑
mać inflację w średnim okresie poniżej, ale bli‑
sko 2%. W kwestii wzrostu gospodarczego
w strefie euro przewiduje się, że będzie on na‑
dal słaby, gdyż napięcia obecne na rynkach fi‑
nansowych i podwyższona niepewność będą się
odbijać na zaufaniu i nastrojach. Ponowne na‑
silenie się tych napięć mogłoby zakłócić bilans
czynników ryzyka wpływających zarówno na
wzrost gospodarczy, jak i inflację.
W tej sytuacji Rada Prezesów podjęła na posie‑
dzeniu decyzję w sprawie warunków prowadze‑
nia bezwarunkowych transakcji monetarnych
(Outright Monetary Transactions, OMT) na
wtórnych rynkach obligacji skarbowych w stre‑
fie euro. Jak wspomniano już w sierpniu, EBC
musi być w stanie zabezpieczyć transmisję im‑
pulsów polityki pieniężnej we wszystkich kra‑
jach strefy euro. Pragnie przy tym zachować
jednolitość wspólnej polityki pieniężnej i za‑
pewnić odpowiednie przełożenie nastawienia
tej polityki na gospodarkę realną w całej strefie
euro. Program OMT pozwoli EBC przeciwdzia‑
łać poważnym zaburzeniom na rynkach obliga‑
cji skarbowych, wynikającym zwłaszcza z bez‑
podstawnych obaw inwestorów o możliwość re‑
zygnacji z euro. Tym samym EBC będzie dys‑
ponować w pełni skutecznym mechanizmem
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ochronnym, pozwalającym – na odpowiednich
warunkach – zapobiegać destrukcyjnym scena‑
riuszom, z którymi mogą się wiązać poważne
zagrożenia dla stabilności cen w strefie euro.
Działania Rady Prezesów są całkowicie zgodne
z jej kompetencjami do utrzymania stabilności
cen w średnim okresie; Rada zachowuje nieza‑
leżność w kształtowaniu polityki pieniężnej;
euro jest nieodwracalne.
Aby przywrócić zaufanie, decydenci kształtu‑
jący politykę w stref ie euro powinni z de‑
terminacją kontynuować konsolidację f i‑
skalną, reformy strukturalne służące poprawie
konkurencyjności oraz budowę instytucji euro‑
pejskich. Jednocześnie rządy muszą być go‑
towe uruchomić fundusze EFSF/ESM na rynku
obligacji – na ściśle określonych, możliwych
do wyegzekwowania warunkach, zgodnie
z uzgodnionymi wytycznymi – jeśli na rynkach
finansowych wystąpi sytuacja wyjątkowa i po‑
jawią się zagrożenia dla stabilności finanso‑
wej. Niezbędnymi warunkami przeprowadze‑
nia i skuteczności transakcji OMT jest
wywiązywanie się rządów z podjętych zobo‑
wiązań oraz pełnienie przez EFSF/ESM wy‑
znaczonej im roli 1. Ponadto Rada Prezesów
podjęła decyzje mające zapewnić dostępność
odpowiednich zabezpieczeń w operacjach refi‑
nansujących Eurosystemu 2. W dziedzinie ana‑
lizy ekonomicznej opublikowane ostatnio sta‑
tystyki wskazują, że realny PKB strefy euro,
po zerowym wzroście w I kw. 2012 r., w II kw.
zmalał o 0,2% w ujęciu kwartalnym. Ze wskaź‑
ników ekonomicznych wynika, że aktywność
gospodarcza do końca 2012 r. pozostanie słaba,
w warunkach podwyższonej niepewności. Wy‑
biegając poza krótki okres, Rada Prezesów
przewiduje, że ożywienie gospodarcze w stre‑
fie euro będzie bardzo stopniowe. Oczekuje
się, że tempo wzrostu będzie nadal osłabiane
przez proces koniecznych dostosowań bilanso‑
wych w sektorach finansowym i niefinanso‑
wym, wysokie bezrobocie oraz nierówno‑
mierny przebieg ożywienia gospodarczego na
świecie.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie prasowym z 6 września 2012 r. Technical features of Outright Monetary Transactions.
Więcej informacji można znaleźć w komunikacie prasowym z 6 września 2012 r. Measures to preserve collateral availability.
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W projekcjach makroekonomicznych dla strefy
euro z września 2012 r. eksperci EBC przewi‑
dują, że roczna dynamika realnego PKB
w 2012 r. wyniesie między ‑0,6 a ‑0,2%, zaś
w 2013 r. między ‑0,4 a 1,4%. W porównaniu
z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów
Eurosystemu z czerwca 2012 r. przedziały war‑
tości na oba lata przesunięto w dół.
Ocenia się, że wśród czynników ryzyka zwią‑
zanych z perspektywami gospodarczymi strefy
euro nadal przeważają czynniki stagnacyjne.
Wiążą się one przede wszystkim z napięciami
na niektórych rynkach finansowych w strefie
euro i groźbą rozprzestrzenienia się ich skut‑
ków na sferę realną gospodarki. Aby ograni‑
czyć to ryzyko, wszyscy decydenci w strefie
euro powinni podjąć skuteczne działania.
Według szybkich szacunków Eurostatu roczna
inflacja HICP w strefie euro w sierpniu 2012 r.
wyniosła 2,6%, wobec 2,4% w poprzednim
miesiącu. Wzrost ten wynikał głównie z po‑
nownych podwyżek cen energii w euro. Aktu‑
alne ceny kontraktów futures na ropę wskazują,
że stopa inflacji może okazać się nieco wyższa
niż oczekiwano kilka miesięcy temu, ale
w ciągu następnego roku powinna ponownie
spaść poniżej 2%. W horyzoncie oddziaływania
polityki pieniężnej, przy niewielkim wzroście
gospodarczym w strefie euro i dobrze zakotwi‑
czonych długookresowych oczekiwaniach in‑
flacyjnych, presja cenowa powinna – co do ten‑
dencji – pozostać umiarkowana.
W projekcjach makroekonomicznych dla strefy
euro z września 2012 r. eksperci EBC przewi‑
dują, że roczna inflacja HICP wyniesie
w 2012 r. 2,4–2,6%, zaś w 2013 r. 1,3–2,5%.
Przedziały te są nieco wyższe od podanych
w projekcjach makroekonomicznych ekspertów
Eurosystemu z czerwca 2012 r.
Czynniki ryzyka mogące wpłynąć na kształto‑
wanie się cen w średnim okresie nadal zasadni‑
czo się równoważą. Czynniki oddziałujące
w kierunku wzrostu cen wiążą się z dalszymi
podwyżkami podatków pośrednich, wynikają‑
cymi z konieczności konsolidacji fiskalnej.
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Główne czynniki oddziałujące w kierunku
spadku cen wiążą się ze słabszym niż obecnie
oczekiwanym wzrostem gospodarczym w stre‑
fie euro, który może wynikać przede wszyst‑
kim z dalszego nasilenia się napięć na rynkach
finansowych, i jego wpływem na wewnętrzne
składowe inflacji. Jeśli nasilania się napięć nie
powstrzymają skuteczne działania wszystkich
decydentów kształtujących politykę w strefie
euro, bilans czynników ryzyka może przechylić
się na stronę ujemną.
W dziedzinie analizy monetarnej wzrost po‑
daży pieniądza był, co do tendencji, nadal ogra‑
niczony. Roczna dynamika agregatu M3 wzro‑
sła z 3,2% w czerwcu 2012 r. do 3,8% w lipcu.
Wyższa dynamika M3 wynikała przede wszyst‑
kim z większego zainteresowania instrumen‑
tami płynnymi, o czym świadczył dalszy wzrost
rocznej stopy wzrostu wąskiego agregatu pie‑
niężnego M1: z 3,5% w czerwcu do 4,5%
w lipcu.
Roczna dynamika kredytów dla sektora pry‑
watnego (skorygowana o sprzedaż i sekuryty‑
zację kredytów) w lipcu nadal była słaba – wy‑
niosła 0,5%, wobec 0,3% w czerwcu. Nie‑
wielka była dynamika kredytów MIF zarówno
dla przedsiębiorstw, jak i dla gospodarstw do‑
mowych (w obu wypadkach skorygowana
o sprzedaż i sekurytyzację): odpowiednio
‑0,2% i 1,1%. Niewielki wzrost akcji kredyto‑
wej wiąże się przede wszystkim ze słabymi
perspektywami PKB, zwiększoną awersją do
ryzyka oraz trwającym dostosowaniem bilan‑
sów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw;
wszystkie te czynniki wpływają na popyt na
kredyty. Ponadto w wielu krajach strefy euro
na podaży kredytów nadal odbijają się segmen‑
tacja rynków finansowych i ograniczenia kapi‑
tałowe dotyczące banków.
W nadchodzącym okresie banki powinny ko‑
niecznie – tam, gdzie istnieje taka potrzeba –
dalej wzmacniać swoją odporność. Zdrowe bi‑
lanse banków będą czynnikiem kluczowym dla
zapewnienia zarówno odpowiedniego dopływu
kredytu do gospodarki, jak i normalizacji
wszystkich kanałów finansowania.

A rt y K u Ł
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Podsumowując, z analizy ekonomicznej wy‑
nika, że sytuacja cenowa powinna pozostać
zgodna z definicją stabilności cen w średnim
okresie. Ocenę tę potwierdza porównanie z sy‑
gnałami z analizy monetarnej.
Pomimo osiągniętych już wyraźnych postępów
w wielu krajach europejskich nadal bardzo po‑
trzebne jest dostosowanie strukturalne i fi‑
skalne. Od strony strukturalnej kraje strefy euro
potrzebują dalszych szybkich i zdecydowanych
reform rynku produktów i rynku pracy, aby po‑
prawić konkurencyjność, zwiększyć zdolności

dostosowawcze oraz osiągnąć wyższy i zrówno‑
ważony wzrost gospodarczy. Poza tym reformy
strukturalne uzupełnią i wspomogą konsolida‑
cję fiskalną i zdolność obsługi zadłużenia.
W dziedzinie finansów publicznych rządy po‑
winny koniecznie zastosować wszelkie środki
potrzebne do osiągnięcia wyznaczonych celów
na rok bieżący i lata następne. Głównym czyn‑
nikiem, który pomoże umocnić wiarę w dobry
stan finansów publicznych, będzie oczekiwane
szybkie wdrożenie paktu fiskalnego. Na koniec
podkreśla się, że należy z determinacją konty‑
nuować budowę instytucji europejskich.

Ramka 1

ŚRodki z zakResu polityki pieniężnej uchwalone pRzez Radę pRezesów 6 wRzeŚnia 2012 R.
6 września 2012 r. Rada Prezesów podjęła decyzję w sprawie sposobu realizacji bezwarunkowych transakcji monetarnych (Outright Monetary Transactions, OMT) na wtórnych rynkach
obligacji skarbowych w strefie euro. Transakcje te mają zapewnić właściwą transmisję impulsów polityki pieniężnej we wszystkich krajach strefy euro i chronić jedność polityki pieniężnej. Pozwolą one Eurosystemowi przeciwdziałać poważnym zaburzeniom na rynkach obligacji
skarbowych, wynikającym zwłaszcza z bezpodstawnych obaw inwestorów dotyczących możliwości rezygnacji z euro, przejawiających się m.in. we wzroście rozpiętości cen krótkoterminowych papierów skarbowych obserwowanym do lipca 2012 r. (zob. wykres A). W tych warunkach transakcje OMT będą stanowić wysoce skuteczny mechanizm ochronny, pozwalający
zapobiegać destrukcyjnym scenariuszom, z którymi mogą się wiązać poważne zagrożenia dla
stabilności cen w strefie euro.
Potrzeba zapewnienia właściwej transmisji impulsów polityki pieniężnej w strefie euro
Rynki obligacji skarbowych odgrywają kluczową rolę w różnych etapach procesu transmisji
polityki pieniężnej. Są one bardzo istotne przy ustalaniu warunków finansowania banków. Po
pierwsze, gdy umocnią się obawy, że niekorzystny rozwój sytuacji odbije się na emitentach
obligacji skarbowych, może dojść do rozprzestrzeniania się negatywnych oczekiwań w odniesieniu do warunków finansowania banków i kredytobiorców. Po drugie, poprzez wyznaczanie
oprocentowania depozytów i rentowności obligacji emitowanych na rynku banki „konkurują”
na poziomie detalicznym z wysoką rentownością obligacji i bonów skarbowych emitowanych
przez rząd. Przyczynia się to do wzrostu kosztu finansowania się banków. Po trzecie, zabezpieczeniem pożyczek na rynku międzybankowym są zwykle papiery skarbowe. W związku z tym
napięcia na rynkach papierów skarbowych ograniczają bankom bazę zabezpieczeń, a zatem dostęp do płynności. Po czwarte, obniżenie się wartości portfeli obligacji skarbowych prowadzi
do pogorszenia bilansów banków.
W wyniku napięć na rynku obligacji skarbowych poważnie osłabia się zdolność banków do
udzielania kredytów, z negatywnymi skutkami dla gospodarki realnej. W rezultacie prawdopodobne staje się dalsze obniżenie jakości aktywów banków. Napięcia te przejawiają się we wzroEBC
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wykres a Rentowności 2- i 10-letnich obligacji skarbowych wybranych krajów strefy euro
(oproc. roczne)
Belgia
Francja
Niemcy
Belgia
Francja
9
Niemcy
a) Obligacje
2-letnie
89

Włochy
Hiszpania
Holandia
Włochy
Hiszpania
Holandia
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67
56
45
34
23
12
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-10
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2010
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b) Obligacje 10-letnie
9
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Źródło: Thomson Reuters.
Ostatnia obserwacja: 6 września 2012.

ście CDS na banki ze strefy euro oraz w postępującej utracie dostępu do finansowania przez
banki z jej niektórych krajów. Od wiosny 2010 r. poziom CDS na banki ze strefy euro jest ściśle
powiązany z kształtowaniem się górnego przedziału CDS na papiery skarbowe w największych
krajach tej strefy (zob. wykres B).
Ma to poważne konsekwencje w odniesieniu do kosztu i wielkości finansowania. Koszt pozyskiwania środków przez banki, np. za pomocą depozytów, do lipca 2012 r. wykazywał coraz
większe zróżnicowanie (zob. wykres C). Szczególnie mocno wzrósł on w krajach, gdzie warunki finansowania są trudne, natomiast wyraźnie się obniżył w krajach mających nadwyżki dostępnych środków. Dostęp do środków przedstawia wykres D, na którym widać, że monetarne
instytucje finansowe (MIF) w Hiszpanii oraz – choć w mniejszym stopniu – we Włoszech wykazywały od grudnia 2011 r. do lipca 2012 r. duże zapotrzebowanie na finansowanie. Wynikało
ono ze zmniejszenia salda netto środków pochodzących z rynku międzybankowego strefy euro
(z wyłączeniem Eurosystemu) i od nierezydentów, a także z wykupu netto papierów wartościowych utrzymywanych przez sektor instytucji finansowych innych niż MIF. Natomiast sytuacja
MIF w Niemczech i – choć w mniejszym stopniu – we Francji w zakresie pozyskiwania finansowania jest zupełnie inna. Implikacje zmniejszenia dostępności środków detalicznych i hurtowych dla działalności banków zostały częściowo złagodzone dzięki płynności dostarczanej
przez Eurosystem, zwłaszcza w dwóch 3-letnich operacjach refinansujących.
Zróżnicowanie warunków finansowania się banków jest, oprócz sytuacji gospodarczej poszczególnych krajów, jednym z głównych czynników wyjaśniających różnice między oprocentowaniem kredytów MIF dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w różnych krajach strefy
euro. Prowadzi to do słabszego przenoszenia się impulsów polityki pieniężnej w niektórych
krajach tej strefy. Jak pokazuje wykres E (strona lewa), stawki oprocentowania krótkotermi-
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wykres B przedział cds na obligacje
skarbowe i cds na banki ze strefy euro

wykres c stawki MiF na depozyty
z terminem zapadalności do 1 roku
utrzymywane przez gospodarstwa domowe

(pkt bazowe)

(oproc. roczne)

Przedział CDS na obligacje skarbowe
CDS na banki

Przedział oprocentowania depozytów
Swap OIS: zapadalność 1 rok
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Źródła: Thomsom Reuters, Bloomberg i obliczenia EBC.
Uwaga: CDS 5-letnie. Przedział dla strefy euro ukazuje min.
i maks. wartość CDS na obligacje skarbowe Francji, Niemiec,
Włoch i Hiszpanii.
Ostatnia obserwacja: 4 września 2012.

Źródło: Obliczenia EBC.
Uwaga: Przedział jest wyznaczony przez 20. i 80. percentyl
oprocentowania depozytów. Przedział ten obejmuje trzy piąte
obserwacji stopy procentowej dla krajów strefy euro; wyłączona jest jedna piąta obserwacji nad linią i jedna piąta pod linią.
Ostatnia obserwacja: lipiec 2012.

nowych kredytów bankowych dla przedsiębiorstw w krajach strefy euro szybko i – co najważniejsze – jednakowo reagowały na obniżki podstawowej stopy procentowej EBC o łącznie 125
pkt bazowych wprowadzone między listopadem 2002 r. a sierpniem 2003 r. Natomiast po obniżkach wprowadzonych między październikiem 2011 r. a lipcem 2012 r. o łącznie 75 pkt bazowych oprocentowanie kredytów bankowych w krajach strefy euro nie zareagowało w sposób
jednolity. Jak widać na wykresie E (strona prawa), kres dolny przedziału zmian oprocentowania krótkoterminowych kredytów MIF dla przedsiębiorstw ze strefy euro obniżył się, jak można było oczekiwać, natomiast kres górny wzrósł, mimo niższych podstawowych stóp procentowych EBC. Można stąd wnosić, że nie następuje odpowiednia transmisja impulsów polityki
pieniężnej. Jednym z głównych celów transakcji OMT jest lepsze powiązanie warunków finansowania gospodarki realnej z podstawowymi stopami procentowymi EBC.
Sposób realizacji transakcji OMT
W celu zapewnienia efektywności transakcji OMT określono szereg wymogów operacyjnych
i ogólnych1.
Niezbędnym wymogiem prowadzenia tych transakcji są ściśle określone i możliwe do wyegzekwowania warunki związane z odpowiednim programem Europejskiego Instrumentu
Stabilności Finansowej i Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EFSF/ESM). Programy takie
mogą mieć formę pełnego programu dostosowań makroekonomicznych EFSF/ESM lub programu zapobiegawczego (np. wspomagającej uwarunkowanej linii kredytowej ECCL), pod warunkiem że dopuszczają one możliwość dokonywania w ramach funduszy EFSF/ESM zakupów na
1 Szczegóły techniczne bezwarunkowych transakcji monetarnych można znaleźć w komunikacie prasowym http://www.ecb.europa.eu/
press/pr/date/2012/html/pr120906_1.en.html
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rynku pierwotnym. Na potrzeby opracowania warunków dotyczących poszczególnych krajów
i monitorowania danego programu pożądane będzie również zaangażowanie MFW.
Rada Prezesów będzie rozważać prowadzenie transakcji OMT, jeżeli będą one uzasadnione z punktu widzenia polityki pieniężnej, a warunki programu dostosowań makroekonomicznych lub programu zapobiegawczego będą w pełni spełnione, zaś zakończenie transakcji nastąpi, kiedy zostaną
osiągnięte ich cele lub jeśli warunki programu nie będą spełnione. Po dokonaniu starannej oceny Rada Prezesów będzie podejmować decyzje o rozpoczęciu, kontynuacji i zawieszeniu transakcji
OMT według własnego uznania i w granicach swoich kompetencji dotyczących polityki pieniężnej.
Przeprowadzenie transakcji OMT będzie rozważane przy przyszłych przypadkach wyżej wymienionych programów dostosowań makroekonomicznych lub programów zapobiegawczych EFSF/
ESM. Może być także rozważane w odniesieniu do państw członkowskich objętych obecnie programem dostosowań makroekonomicznych, gdy będą one odzyskiwać dostęp do rynku obligacji.
Transakcje te będą skoncentrowane na krótszej części krzywej dochodowości, z terminami zapadalności od 1 do 3 lat. Istotne jest, że – co widać na wykresie A – eskalacja napięć wydaje
się mocniej odbijać na obligacjach skarbowych o krótszej zapadalności. Ponadto oczekuje się,
że ruchy w krótkim końcu krzywej będą się przekładać na obligacje o dłuższych terminach zapadalności. Krótsze terminy zapadalności są też bliskie okresowi, na jakim obecnie koncentruje się polityka pieniężna, a także są ściśle związane ze stopą referencyjną dla oprocentowania
krótkoterminowych kredytów bankowych.
Krótkoterminowość zakupionych papierów powinna ułatwiać egzekwowanie warunków i ograniczać uporczywy wzrost sumy bilansowej Eurosystemu. Jest to istotny aspekt utrzymywania dyscypliny fiskalnej i ograniczania pokusy nadużywania pomocy banku centralnego.
wykres d zobowiązania netto MiF wobec

rezydentów strefy euro i reszty świata
w wybranych krajach

(skumulowane przepływy między grudniem 2011 a lipcem 2012;
w mld EUR)
Zobowiązania netto wobec sektora prywatnego strefy euro
Pożyczki międzybankowe netto w strefie euro
Sprzedaż netto papierów dłużnych MIF poza sektor MIF
Zobowiązania netto wobec reszty świata
200

200

100

100
0

0
-100

-100

-200

-200

-300

-300

-400

Niemcy

Francja

Włochy

Hiszpania

-400

Źródło: EBC.
Uwagi: Sektor sprawozdawczy MIF bez Eurosystemu. Pożyczki międzybankowe netto w strefie euro bez kredytów od
Eurosystemu i depozytów w Eurosystemie.
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Zgodnie z zakazem finansowania sektora
publicznego przez bank centralny (art. 123
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej)
zakupy będą prowadzone wyłącznie na rynku
wtórnym. Stosowanie ścisłych warunków będzie gwarancją dyscypliny fiskalnej w krajach
kwalifikujących się do transakcji OMT. Przy
podejmowaniu decyzji w sprawie tych transakcji EBC dąży do przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności cen w średnim okresie,
wynikającym ze scenariuszy destrukcyjnych
zdarzeń z ogona rozkładu statystycznego,
z którymi mogą się wiązać poważne zagrożenia dla stabilności cen w strefie euro. Tym samym transakcje OMT są całkowicie zgodne
z podstawowym celem EBC. Ponadto wszystkie decyzje dotyczące tych transakcji są podejmowanie przez Radę Prezesów z zachowaniem pełnej niezależności.

A rt y K u Ł
wstęPny

wykres e skumulowane zmiany podstawowej stopy procentowej eBc i oprocentowania
krótkoterminowych kredytów MiF dla przedsiębiorstw w krajach strefy euro
(zmiany w pkt proc.)
Przedział zmian oprocentowania kredytów
Min. stopa w podst. operacjach refinansujących
Przedział zmian oprocentowania kredytów
1,0
Min.wstopa
w podst.
operacjach refinansujących
a) Przełożenie
latach
2002-2003

1,0

1,0

1,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,5

-1,5

-1,5

list. gru. sty. luty marz. kwie. maj czer. lip.
2002
2003
list. gru. sty. luty marz. kwie. maj czer. lip.
2002
2003

-1,5

b) Przełożenie w latach 2011-2012
1,0

1,0

0,5

0,5

0,0

0,0

-0,5

-0,5

-1,0

-1,0

-1,5

paźdz. list. gru. sty. luty marz. kwie. maj czer.
2011
2012

-1,5

Źródło: Obliczenia EBC.
Uwagi: Przedział wyznaczony przez linie od 20. do 80. percentyla obrazuje kształtowanie się oprocentowania kredytów krótkoterminowych
w trzech piątych obserwacji stopy procentowej krajów strefy euro. Wyłączona jest jedna piąta obserwacji nad linią i jedna piąta pod linią.
Ostatnia obserwacja: lipiec 2012.

Aby jeszcze zwiększyć efektywność transakcji OMT, Eurosystem wyjaśni w odpowiednim akcie prawnym, że zgadza się, by w odniesieniu do obligacji wyemitowanych przez kraje strefy
euro i zakupionych w ramach tych transakcji był traktowany tak samo (pari passu) jak wierzyciele prywatni i inni, zgodnie z warunkami danych obligacji. Ponadto płynność powstała wskutek transakcji OMT zostanie poddana pełnej sterylizacji.
Dodatkowe niestandardowe środki przyjęte w celu ochrony dostępności odpowiednich
zabezpieczeń
Aby zapewnić dostępność odpowiednich zabezpieczeń w operacjach refinansujących
Eurosystemu, Rada Prezesów postanowiła także zawiesić stosowanie kryterium najniższego
dopuszczalnego ratingu w wymaganiach dotyczących kwalifikacji zabezpieczeń na potrzeby
operacji kredytowych Eurosystemu w odniesieniu do następujących aktywów: rynkowych instrumentów dłużnych wyemitowanych lub gwarantowanych przez instytucje rządowe szczebla
centralnego oraz należności kredytowych udzielonych takim instytucjom lub przez nie gwarantowanych, z krajów kwalifikujących się do transakcji OMT lub objętych programem UEMFW i spełniających, w ocenie Rady Prezesów, związane z tym warunki2. Ponadto do zabezpieczania operacji kredytowych Eurosystemu dopuszczane będą, do odwołania, rynkowe
instrumenty dłużne denominowane w dolarach amerykańskich, funtach szterlingach i jenach
japońskich, wyemitowane i utrzymywane w strefie euro. Środek ten stanowi powtórzenie podobnej decyzji, która obowiązywała od października 2008 r. do grudnia 2010 r.
2 Szczegółowe informacje o tych środkach można znaleźć w komunikacie prasowym http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2012/html/
pr120906_1.en.html
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stReszczenia Rozdziałów z Biuletynu
Miesięcznego eBc, wRzesień 2012
1. ŚRodowisko zewnętRzne stReFy euRo
W gospodarce światowej trwa stopniowe ożywienie, choć w II kw. 2012 r. nastąpiło prawie jednoczesne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego. Najnowsze dane ankietowe zawierają pewne
oznaki, że w III kw. wzrost się ustabilizował, lecz na niskim poziomie. Oczekuje się, że od IV kw.
aktywność gospodarcza będzie się stopniowo umacniać. W gospodarkach wschodzących wzrost
zwolnił, choć w porównaniu z gospodarkami rozwiniętymi nadal jest silny. Inflacja w gospodarkach rozwiniętych i wschodzących w ostatnich miesiącach dalej malała.

2. sytuacja MonetaRna i Finansowa
2.1. pieniądz i kRedyty MiF
Przy niskich stopach procentowych i podwyższonej niepewności dynamika agregatów pieniężnych od kwietnia do lipca 2012 r. nadal wskazywała, że sektor utrzymujący pieniądz skłania się
ku instrumentom płynnym. Zaobserwowano napływ środków do najbardziej płynnych instrumentów zaliczanych do agregatu M3, zarówno z innych składowych tego agregatu, jak i spoza niego. Drugim źródłem kreacji pieniądza, podobnie jak w I kw., były kredyty dla sektora instytucji rządowych i samorządowych. Między kwietniem a lipcem nadal malała natomiast
dynamika kredytów dla sektora prywatnego. W krajach, które odnotowały dodatnie przepływy
kapitałowe, firmy dysponujące znacznymi zasobami gotówki i duże przedsiębiorstwa częściej
pozyskiwały finansowanie ze źródeł wewnętrznych i na rynkach zewnętrznych niż z kredytów
MIF. W innych krajach strefy euro popyt na kredyt pozostał słaby w związku z podwyższoną
niepewnością, niskim poziomem zaufania i koniecznością skorygowania wysokiego poziomu
zadłużenia w sektorze prywatnym. Jednocześnie ograniczenia bilansowe banków w tych krajach nadal miały niekorzystny wpływ na akcję kredytową. W sumie dynamika podaży pieniądza
i kredytu była nadal, co do tendencji, umiarkowana, co wskazuje, że z perspektywy strefy euro
jako całości dodatnie i ujemne czynniki ryzyka dla stabilności cen pozostają ogólnie w równowadze. Jednak ze względu na znaczne różnice między krajami należy stale obserwować rozwój
sytuacji w tym zakresie.
2.2. inwestycje Finansowe sektoRów nieFinansowych i inwestoRów instytucjonalnych
Roczna dynamika inwestycji finansowych w sektorach niefinansowych w I kw. 2012 r. zwiększyła
się, m.in. w związku ze wzrostem zainteresowania instrumentami płynnymi w warunkach podwyższonej niepewności. Roczna dynamika inwestycji finansowych firm ubezpieczeniowych i funduszy
emerytalnych ustabilizowała się w wyniku znacznego wzrostu inwestycji gospodarstw domowych
w rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe. We wszystkich głównych kategoriach funduszy inwestycyjnych z wyjątkiem funduszy obligacji w II kw. 2012 r. odnotowano w ujęciu netto umorzenie
jednostek uczestnictwa w związku ze spadkiem napięć na rynkach obligacji po zastosowaniu przez
Eurosystem niestandardowych środków polityki pieniężnej.
2.3. stopy Rynku pieniężnego
Między 5 czerwca a 5 września 2012 r. stopy rynku pieniężnego ogólnie zmalały. Pokryło się to
z ciągłym spadkiem stopy EONIA, która od początku roku oscyluje wokół niskich poziomów,
i wynikało z obniżki o 25 pkt bazowych podstawowych stóp procentowych EBC, obowiązującej od
11 lipca 2012 r., oraz ze znacznego nadmiaru płynności na rynku pieniężnym overnight. Zmienność
stóp procentowych rynku pieniężnego spadła.
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2.4. Rynki oBligacji
Między 1 czerwca a 5 września 2012 r. rentowność długoterminowych obligacji skarbowych o ratingu AAA w strefie euro wzrosła w ujęciu ogólnym o mniej więcej 10 pkt bazowych. Rentowność
długoterminowych obligacji skarbowych w Stanach Zjednoczonych pozostała zasadniczo niezmieniona. W strefie euro rentowność ta w czerwcu wzrosła, jednak potem przez dłuższy czas malała, głównie z powodu rosnących obaw rynków związanych z krótkookresowymi perspektywami
gospodarczymi i kryzysem zadłużeniowym w strefie euro. W Stanach Zjednoczonych rentowność ta w czerwcu zasadniczo się nie zmieniła, następnie w pierwszej połowie lipca spadła, by
pod koniec lipca i w sierpniu spadek ten odrobić. W strefie euro większość krajów odnotowała
spadek różnicy między rentownością swoich obligacji długoterminowych a rentownością obligacji niemieckich. Niepewność co do rozwoju sytuacji na rynkach obligacji w strefie euro, mierzona
zmiennością implikowaną tych rynków, od początku czerwca pozostała zasadniczo niezmieniona.
W tym samym okresie zmienność ta w Stanach Zjednoczonych malała, przez co była nadal niższa
niż w strefie euro. W strefie euro ze wskaźników rynkowych nadal wynika, że średnio- i długookresowe oczekiwania inflacyjne pozostają całkowicie spójne z definicją stabilności cen.
2.5. Rynki akcji
Między 1 czerwca a 5 września 2012 r. ceny akcji w strefie euro wzrosły o ok. 13%, a w Stanach
Zjednoczonych o 7%. Do ich wzrostu w strefie euro przyczyniły się inicjatywy polityczne na rzecz
wzmocnienia stabilności finansowej. Ceny akcji instytucji finansowych zaczęły rosnąć pod koniec lipca, po wydaniu przez twórców polityki deklaracji, że podejmą działania niezbędne do rozwiązania kryzysu. W sumie wzrost cen akcji w sektorze finansowym był wyższy niż w sektorze
niefinansowym. Niepewność na giełdach, mierzona zmiennością implikowaną, znacznie spadła zarówno w strefie euro, jak i w Stanach Zjednoczonych.
2.6. pRzepływy Finansowe i sytuacja Finansowa pRzedsięBioRstw
Między kwietniem a lipcem 2012 r. realne koszty finansowania przedsiębiorstw w strefie euro zmalały jedynie nieznacznie, co wynikało ze spadku we wszystkich podkategoriach, a w szczególności z obniżenia się oprocentowania kredytów długoterminowych. Co do przepływów finansowych,
roczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw spadła w II kw. 2012 r. do -0,6%. Niski poziom dynamiki kredytów wynikał w dużym stopniu ze słabych warunków gospodarczych, nadal wysokiego
ryzyka kredytowego, ograniczeń podażowych i niewielkiego popytu na kredyty. Emisje dłużnych
papierów wartościowych przez przedsiębiorstwa w II kw. 2012 r. ponownie wzrosły.
2.7. pRzepływy Finansowe i sytuacja Finansowa sektoRa gospodaRstw doMowych
Jeśli chodzi o warunki finansowania gospodarstw domowych w strefie euro, w II kw. 2012 r. nastąpił spadek oprocentowania kredytów bankowych. Wynikał on z przełożenia się obniżek podstawowych stóp procentowych EBC oraz poprawy sytuacji banków w zakresie płynności i finansowania
dzięki zastosowaniu przez EBC środków niestandardowych polityki pieniężnej (zwłaszcza trzyletnich operacji refinansujących). Środki te ograniczyły niekorzystny wpływ, jaki na koszt i wolumen kredytów dla gospodarstw domowych miało pogorszenie się sytuacji banków w zakresie finansowania wywołane nasileniem kryzysu zadłużeniowego. Roczna dynamika kredytów MIF dla
gospodarstw domowych skorygowana o sprzedaż i sekurytyzację kredytów obniżyła się do 1,4%
w II kw. 2012 r., a potem jeszcze do 1,1% w lipcu. Zatem najnowsze dane wskazują, że poziom
kredytów zaciąganych przez gospodarstwa domowe był wciąż niewielki. W dalszym ciągu widać
było przy tym znaczne różnice między krajami. Szacuje się, że stosunek zadłużenia gospodarstw
domowych do dochodów rozporządzalnych brutto w II kw. 2012 r. nieco wzrósł, zaś obciążenia
związane z płatnościami odsetkowymi pozostały zasadniczo niezmienione.
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3. ceny i koszty
Według szybkich szacunków Eurostatu roczna inflacja HICP w strefie euro w sierpniu 2012 r. wyniosła 2,6%, wobec 2,4% w poprzednim miesiącu. Wzrost ten wynikał głównie z ponownych podwyżek
cen energii w euro. Aktualne ceny kontraktów futures na ropę wskazują, że stopa inflacji może okazać
się nieco wyższa niż oczekiwano kilka miesięcy temu, ale w ciągu następnego roku powinna ponownie
spaść poniżej 2%. W horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej, przy niewielkim wzroście gospodarczym w strefie euro i dobrze zakotwiczonych długookresowych oczekiwaniach inflacyjnych, presja
cenowa powinna, co do tendencji, pozostać umiarkowana. W projekcjach makroekonomicznych dla
strefy euro z września 2012 r. eksperci EBC przewidują, że roczna inflacja HICP wyniesie w 2012 r.
2,4–2,6%, zaś w 2013 r. 1,3–2,5%. Przedziały na 2012 i 2013 r. są nieco wyższe od podanych w projekcjach makroekonomicznymi ekspertów Eurosystemu z czerwca 2012 r. Czynniki ryzyka mogące
wpłynąć na kształtowanie się cen w średnim okresie nadal zasadniczo się równoważą. Dodatnie czynniki ryzyka wiążą się z dalszymi podwyżkami podatków pośrednich, wynikającymi z konieczności
konsolidacji fiskalnej. Główne czynniki oddziałujące w kierunku spadku cen wiążą się ze słabszym
niż obecnie zakładany wzrostem gospodarczym w strefie euro, który może wynikać przede wszystkim
z dalszego nasilenia się napięć na rynkach finansowych, i jego wpływem na wewnętrzne składowe inflacji. Jeśli nasilania się napięć nie powstrzymają skuteczne działania wszystkich decydentów kształtujących politykę w strefie euro, bilans czynników ryzyka może przechylić się na stronę ujemną.

4. pRodukcja, popyt i Rynek pRacy
Opublikowane ostatnio statystyki wskazują, że w II kw. 2012 r. realny PKB strefy euro zmalał
o 0,2% w ujęciu kwartalnym, po zerowym wzroście w I kw. Ze wskaźników ekonomicznych wynika, że aktywność gospodarcza do końca 2012 r. pozostanie słaba, w warunkach podwyższonej
niepewności. Patrząc poza krótki okres, przewiduje się, że ożywienie gospodarcze w strefie euro
będzie bardzo powolne. Oczekuje się, że tempo wzrostu będzie nadal osłabiane przez proces koniecznych dostosowań bilansowych w sektorach finansowym i niefinansowym, wysokie bezrobocie
oraz nierównomierny przebieg ożywienia gospodarczego na świecie. W projekcjach makroekonomicznych dla strefy euro z września 2012 r. eksperci EBC przewidują, że roczna dynamika realnego PKB w 2012 r. wyniesie między -0,6 a -0,2%, zaś w 2013 r. między -0,4 a 1,4%. W porównaniu
z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów Eurosystemu z czerwca 2012 r. przedziały wartości
na oba lata przesunięto w dół. Ocenia się, że wśród czynników ryzyka związanych z perspektywami gospodarczymi strefy euro nadal przeważają czynniki stagnacyjne.

5. Finanse puBliczne
Według najnowszych statystyk dotyczących finansów publicznych strefy euro, obejmujących okres
do I kw. 2012 r., deficyt publiczny całej strefy euro nadal malał, choć w wolniejszym tempie, zaś
wskaźnik długu publicznego do PKB dalej rósł. W nadchodzącym okresie konieczne jest, by rządy
strefy euro bezwzględnie przestrzegały swoich celów budżetowych i skorygowały nadmierne deficyty w wyznaczonym terminie. W związku z tym przygotowywane obecnie projekty budżetów na
2013 r. muszą zawierać wystarczająco ambitne i jasno sprecyzowane środki, które pozwolą osiągnąć założone cele fiskalne. Ponadto podejmowane są kolejne inicjatywy na rzecz wzmocnienia
zarządzania finansami publicznymi w strefie euro, w tym negocjacje w sprawie drugiego pakietu
dotyczącego zarządzania gospodarczego (tzw. dwupak) oraz prace grupy zadaniowej nad sprawozdaniem zawierającym propozycje utworzenia unii fiskalnej.
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Obecne perspektywy gospodarcze są wysoce niepewne, gdyż ściśle zależą od przyszłych decyzji
w zakresie polityki oraz tego, jak na decyzje te zareagują podmioty sektora prywatnego i rynki finansowe. W tym kontekście na podstawie informacji dostępnych na 24 sierpnia 2012 r. eksperci EBC opracowali projekcje rozwoju sytuacji makroekonomicznej w strefie euro1. Przewiduje się
w nich, że średnioroczna dynamika realnego PKB w 2012 r. wyniesie między -0,6% a -0,2%, zaś
w 2013 r. między -0,4% a 1,4%. Inflacja ma według przewidywań wynieść w 2012 r. między 2,4
a 2,6%, zaś w 2013 r. między 1,3 a 2,5%.

założenia techniczne dotyczące stóp pRocentowych, kuRsów walutowych, cen suRowców
i polityki Fiskalnej
Podstawą założeń technicznych dotyczących stóp procentowych i cen surowców – zarówno energetycznych, jak i nieenergetycznych – są oczekiwania rynku; datą graniczną był 16 sierpnia 2012 r.
Założenie co do krótkoterminowych stóp procentowych ma charakter czysto techniczny. Stopy te
mierzy się 3-miesięczną stopą EURIBOR, a oczekiwania rynku wyprowadza ze stawek kontraktów futures. Z metodologii tej wynika, że średni poziom krótkoterminowych stóp procentowych
w 2012 r. wyniesie 0,6%, a w 2013 r. 0,3%. Oczekiwania rynku co do nominalnej rentowności
10-letnich obligacji skarbowych wyemitowanych w strefie euro wskazują, że w 2012 r. wyniesie
ona średnio 4,0%, a w 2013 r. 4,2%. W związku z kształtowaniem się stóp rynkowych według
kontraktów forward i stopniowym przekładaniem się zmian stóp rynkowych na oprocentowanie
kredytów oczekuje się, że łączne krótko- i długoterminowe oprocentowanie kredytów bankowych
dla niefinansowego sektora prywatnego strefy euro znajdzie się na najniższym poziomie, przy
czym stopy długoterminowe osiągną minimum w połowie 2012 r., a krótkoterminowe – pod koniec 2012 r. Wpływ warunków kredytowych na aktywność gospodarczą w strefie euro w 2012 r.
i w 2013 r. powinien być ujemny.
W kwestii cen surowców, na podstawie tendencji obserwowanej na rynkach kontraktów futures
w okresie dwóch tygodni przed datą graniczną, przyjęto założenie, że cena ropy Brent wyniesie
w 2012 r. średnio 111,7 USD/b, zaś w 2013 r. 107,3 USD/b. Założono także, że ceny surowców
nieenergetycznych w dolarach amerykańskich2 w 2012 r. spadną o 8,3%, a w 2013 r. o 0,3%.
Zakłada się, że dwustronne kursy walutowe w horyzoncie projekcji utrzymają się na niezmienionym poziomie równym średniej z dwóch tygodni przed datą graniczną. Oznacza to kurs USD do
EUR równy 1,26 w 2012 r. i 1,23 w 2013 r. Efektywny kurs euro według założeń ma ulec deprecjacji o 6,3% w 2012 r. i 2,1% w 2013 r.
Podstawą założeń dotyczących polityki fiskalnej są środki, które zostały już zatwierdzone przez
parlamenty krajowe lub też zostały dostatecznie szczegółowo sprecyzowane przez rządy, a ich
1

2

Projekcje ekspertów EBC stanowią uzupełnienie projekcji makroekonomicznych ekspertów Eurosystemu, opracowywanych co pół roku
przez specjalistów z EBC i krajowych banków centralnych strefy euro. Zastosowane metody są zgodne z tymi, których używa się w projekcjach ekspertów Eurosystemu, opisanymi we wskazówkach metodycznych A guide to Eurosystem staff macroeconomic projection
exercises, EBC, czerwiec 2001, dostępnych w serwisie internetowym EBC. Aby oddać niepewność, jaką obciążone są projekcje, wszystkie zmienne przedstawiono w postaci przedziałów. Przedziały te określono na podstawie różnic pomiędzy rzeczywistymi wynikami a projekcjami z poprzednich lat. Rozpiętość przedziałów stanowi dwukrotność średniej wartości bezwzględnej tych różnic. Metodę wyznaczania przedziałów, w tym korekt z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych, przedstawiono w publikacji New procedure for constructing Eurosystem
and ECB staff projection ranges, EBC, grudzień 2009, również dostępnej w serwisie internetowym EBC.
Założenia dotyczące cen ropy naftowej i żywności opierają się na cenach kontraktów futures do końca okresu objętego projekcjami.
W przypadku innych surowców zakłada się, że do trzeciego kwartału 2013 r. ich ceny będą kształtować się zgodnie z cenami kontraktów
futures, a następnie – zgodnie z rozwojem aktywności gospodarczej na świecie.
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przyjęcie w procesie legislacyjnym jest prawdopodobne. Na 2012 r. przewidziano istotne działania
konsolidacyjne, w tym podwyżki podatków w kilku krajach, natomiast działania na 2013 r. mają
mniejszą skalę i bardziej koncentrują się na wydatkach publicznych.
założenia dotyczące otoczenia MiędzynaRodowego
Przewiduje się, że dynamika realnego PKB na świecie z wyłączeniem strefy euro wzrośnie z 3,8%
w 2012 r. do 4,0% w 2013 r. Wprawdzie ostatnio opublikowane dane dotyczące dynamiki realnego PKB za II kw. 2012 r. potwierdziły dość równoczesne zwolnienie tempa wzrostu gospodarczego na świecie, ale oczekuje się, że w drugiej połowie 2012 r. wzrost światowy zacznie stopniowo
odbijać, czemu sprzyjać będzie poprawa warunków finansowych, przy akomodacyjnym nastawieniu polityki pieniężnej. W największych gospodarkach rozwiniętych tempo wzrostu ma być jednak
spowalniane przez słabość rynku pracy i rynku mieszkaniowego oraz konieczność dalszej naprawy bilansów w sektorze publicznym i prywatnym. Wzrost w gospodarkach wschodzących, choć
ostatnio nieco zwolnił, nadal jest silny, dzięki czemu ma istotny udział w aktywności gospodarczej
na świecie. Popyt zewnętrzny strefy euro ma według oczekiwań wzrosnąć w 2012 r. o 4,2%, zaś
w 2013 r. o 5,8%.
pRojekcje dynaMiki Realnego pkB
W II kw. 2012 r. realny PKB strefy euro spadł o 0,2%, po stagnacji w I kw. Utrzymujące się
wciąż osłabienie aktywności gospodarczej, trwające od wiosny 2011 r., wynika głównie z kruchości popytu wewnętrznego, której wpływ na wzrost gospodarczy znacznie przeważa nad dodatnim wpływem popytu zewnętrznego. Oczekuje się, że w drugim półroczu 2012 r. realny PKB
nieco spadnie, gdyż aktywność gospodarczą nadal osłabiają niekorzystne skutki wysokich cen surowców, zacieśnienie polityki fiskalnej, niski poziom zaufania konsumentów i przedsiębiorców
oraz trudne warunki kredytowe w niektórych krajach. Na przyszłość przewiduje się, że w 2013 r.
dynamika realnego PKB będzie stopniowo nabierać tempa. Początkowo poprawa środowiska
zewnętrznego i większa konkurencyjność powinny oddziaływać w kierunku wzrostu eksportu.
Ożywieniu prawdopodobnie sprzyjać będzie także korzystny wpływ bardzo niskich krótkoterminowych stóp procentowych na popyt prywatny oraz oddziaływanie przewidywanego spadku inflacji cen energii i żywności na realne dochody rozporządzalne gospodarstw domowych. Ponadto
popyt wewnętrzny podtrzymywać będą działania na rzecz przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemu finansowego. Mimo to przewidywane ożywienie gospodarcze w horyzoncie
projekcji będzie prawdopodobnie nadal osłabiane przez trwającą restrukturyzację bilansów i niekorzystne warunki finansowe w niektórych krajach strefy euro. W sumie oczekuje się, że w perspektywie historycznej ożywienie pozostanie słabe, czego wynikiem będzie występowanie ujemnej luki PKB przez cały okres objęty projekcjami. Dynamika realnego PKB w ujęciu rocznym
powinna według przewidywań wynieść w 2012 r. między -0,6% a -0,2%, a w 2013 r. między
-0,4% a 1,4%.
Na poziomie bardziej szczegółowym dynamika eksportu poza strefę euro ma w drugim półroczu
2012 r. nabrać tempa, a następnie jeszcze przyspieszyć, wraz ze stopniowym umacnianiem się
popytu zewnętrznego strefy euro i poprawą konkurencyjności cen eksportu. Inwestycje przedsiębiorstw powinny do końca 2012 r. maleć pod wpływem podwyższonej niepewności i gorszych
nastrojów oraz niekorzystnych warunków kredytowych w niektórych krajach. W 2013 r. inwestycje te powinny ponownie odbić w związku z umacnianiem się popytu wewnętrznego i zewnętrznego, bardzo niskim poziomem stóp procentowych, oczekiwaniami dotyczącymi spadku
presji kosztowej i poprawą marż zysku. Inwestycje mieszkaniowe mają według przewidywań
w krótkim okresie spadać, a następnie od końca 2012 r. nieznacznie rosnąć. Oczekuje się, że inwestycje te nadal osłabiać będzie konieczność dalszych dostosowań mających skorygować wcze-
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śniejszy nadmierny wzrost cen na rynkach mieszkaniowych w niektórych krajach. Jednak ten
niekorzystny wpływ powinien zostać częściowo zrównoważony przez większą względną atrakcyjność inwestycji mieszkaniowych w innych krajach, w których inwestycjom tym wyraźnie
sprzyja rekordowo niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych. Inwestycje publiczne w całym
horyzoncie projekcji mają maleć, co będzie związane z programami konsolidacji fiskalnej w kilku krajach strefy euro.
Spożycie prywatne powinno zgodnie z projekcjami maleć przez cały rok 2012, w związku ze spadkiem realnych dochodów do dyspozycji, wynikającym z obniżenia się zatrudnienia i przeciętnego
wynagrodzenia realnego, konsolidacji fiskalnej i niskiego poziomu dochodów innych niż dochody
z pracy. Spadek realnych dochodów do dyspozycji powinien zostać częściowo wyrównany przez
obniżenie się stopy oszczędności, w związku z dążeniem gospodarstw domowych do wyrównania
poziomu spożycia w czasie. Przewiduje się jednak, że spadek tej stopy będzie ograniczany przez
utrzymujący się wzrost bezrobocia i słabe nastroje konsumentów, jako że czynniki te prawdopodobnie spowodują zwiększenie oszczędności zapobiegawczych. Oczekuje się, że w ciągu 2013 r.
spożycie prywatne umiarkowanie wzrośnie w związku z poprawą realnych dochodów do dyspozycji, która wynikać będzie ze stopniowego ustępowania niekorzystnego wpływu powyższych czynników, i spadkiem presji związanej z cenami surowców. Spożycie publiczne w 2012 i 2013 r. powinno spaść wskutek działań w dziedzinie konsolidacji fiskalnej.
Przewiduje się, że import spoza strefy euro, po spadku w pierwszym półroczu 2012 r., w drugim
półroczu znów powinien wzrosnąć, a następnie jeszcze przyspieszyć, choć wciąż ograniczać go będzie słaby popyt ogólny. W związku z silniejszym wzrostem eksportu oczekuje się, że saldo wymiany handlowej w całym horyzoncie projekcji będzie miało znaczny dodatni wpływ na dynamikę PKB. Przewiduje się, że na rachunku obrotów bieżących, który w 2011 r. był w równowadze,
w związku z rosnącą nadwyżką handlową, przez cały horyzont projekcji występować będzie coraz
większe saldo dodatnie.
tabela a projekcje makroekonomiczne dla strefy euro
(średnioroczne zmiany w procentach)1
2011

2012

2013

HICP

2,7

2,4 – 2,6

1,3 – 2,5

Realny PKB
Spożycie prywatne
Spożycie publiczne
Nakłady brutto na środki trwałe
Eksport (towary i usługi)
Import (towary i usługi)

1,5
0,2
-0,3
1,5
6,4
4,2

-0,6 – -0,2
-1,1 – -0,7
-0,8 – -0,2
-4,1 – -2,5
1,8 – 4,4
-1,3 – 1,3

-0,4 – 1,4
-0,8 – 0,8
-0,8 – 0,4
-1,7 – 2,7
1,1 – 8,1
0,3 – 7,1

1

Projekcje realnego PKB i jego składowych zostały obliczone na podstawie danych skorygowanych o liczbę dni roboczych. Projekcje
importu i eksportu uwzględniają wymianę handlową pomiędzy krajami strefy euro.

pRojekcje cen i kosztów
Stopa inflacji ogólnej, która w sierpniu wyniosła 2,6%, powinna według przewidywań utrzymać się
powyżej 2% przez cały 2012 r. z powodu wysokich cen energii, deprecjacji euro i podwyżek podatków pośrednich w niektórych krajach. Szacuje się, że w 2012 r. wyniesie ona średnio 2,4–2,6%.
W 2013 r. stopa inflacji ma spaść do 1,3–2,5%, głównie pod wpływem kształtowania się inflacji
cen energii, która w horyzoncie projekcji powinna znacznie się obniżyć w wyniku zakładanego
stopniowego spadku cen ropy naftowej. Na 2013 r. przewiduje się także spadek inflacji cen żywności. W okresie objętym projekcjami inflacja HICP z wyłączeniem żywności i energii powinna poEBC
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zostać ogólnie stabilna. Zgodnie z przewidywaniami presja zwyżkowa związana z niedawną deprecjacją euro oraz podwyżkami podatków pośrednich i cen administrowanych w niektórych krajach
powinna zostać zasadniczo zrównoważona przez presję zniżkową wynikającą ze słabego popytu
wewnętrznego i wysokiego bezrobocia.
W ujęciu bardziej szczegółowym oczekuje się, że zewnętrzna presja cenowa, która wcześniej nasiliła się pod wpływem wzrostu cen ropy naftowej i deprecjacji euro, w okresie objętym projekcjami powinna się obniżyć. Z założeń dotyczących stabilizacji kursu walutowego euro i spadku cen
ropy naftowej wynika zwłaszcza, że roczna stopa wzrostu deflatora importu powinna stopniowo
maleć. Jeśli chodzi o wewnętrzną presję cenową, roczna stopa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia ma w 2012 r. spaść i w 2013 r. nadal być niewysoka, w związku z pogarszaniem się sytuacji na
rynku pracy oraz konsolidacją fiskalną w niektórych krajach. Ponieważ w 2012 r. płace mają rosnąć wolniej niż ceny, przewiduje się, że w tym roku przeciętne wynagrodzenie realne spadnie, po
czym w 2013 r. ustabilizuje się, jednak jego dynamika będzie znacznie niższa niż dynamika wydajności. Dynamika jednostkowych kosztów pracy ma w 2012 r. wzrosnąć, a w 2013 r. spaść, głównie w związku z kształtowaniem się dynamiki wydajności. Oczekuje się, że wskaźnik marż zysku
w 2012 r. obniży się, amortyzując wzrost jednostkowych kosztów pracy w warunkach słabego popytu. Potem marże zysku powinny odbić pod wpływem spadku jednostkowych kosztów pracy i poprawy warunków gospodarczych. Oczekuje się także, że znaczny dodatni wpływ na inflację HICP
w 2012 i 2013 r. będą miały podwyżki cen administrowanych i podatków pośrednich, stanowiące
część planów konsolidacji fiskalnej.
poRównanie z pRojekcjaMi z czeRwca 2012 R.
W porównaniu z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów Eurosystemu opublikowanymi
w Biuletynie Miesięcznym z czerwca 2012 r. przedziały dynamiki realnego PKB strefy euro na lata
2012 i 2013 zostały przesunięte w dół. Korekta w większości dotyczy dwóch ostatnich kwartałów
2012 r. i oznacza większy ujemny efekt przeniesienia w 2013 r. W odniesieniu do inflacji HICP
przedziały wartości na lata 2012 i 2013 są nieco wyższe niż w projekcjach z czerwca 2012 r., głównie z powodu wpływu słabszego kursu euro.
tabela B porównanie z projekcjami z czerwca 2012 r.
(średnioroczne zmiany w procentach)
Realny PKB – czerwiec 2012
Realny PKB – wrzesień 2012
HICP – czerwiec 2012
HICP – wrzesień 2012

2012

2013

-0,5 – 0,3
-0,6 – -0,2

0,0 – 2,0
-0,4 – 1,4

2,3 – 2,5
2,4 – 2,6

1,0 – 2,2
1,3 – 2,5

poRównanie z pRognozaMi innych instytucji
Wiele instytucji – zarówno organizacji międzynarodowych, jak i podmiotów sektora prywatnego –
opracowuje prognozy dla strefy euro (zob. tabela C). Jednakże prognozy te nie są w pełni porównywalne ani między sobą, ani z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów EBC, ponieważ finalizuje się je w różnych terminach. Ponadto stosuje się w nich różne (częściowo niesprecyzowane)
metody określania założeń dotyczących zmiennych fiskalnych, finansowych i zewnętrznych, w tym
cen ropy naftowej i innych surowców. W poszczególnych prognozach stosuje się także różne metody korygowania danych o liczbę dni roboczych.
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Dostępne aktualnie prognozy innych instytucji przewidują, że dynamika realnego PKB strefy euro
wyniesie w 2012 r. między -0,5% a -0,1%; wartości te są zbliżone do przedziału z projekcji ekspertów EBC. Prognozy na 2013 r. wynoszą między 0,3% a 1,0%; wartości te mieszczą się w przedziale ekspertów EBC. W kwestii inflacji dostępne prognozy przewidują, że w 2012 r. średnioroczna
inflacja HICP wyniesie 2,0–2,4%, a zatem znajdują się poniżej przedziału podanego w projekcjach
ekspertów EBC. W 2013 r. według tych prognoz inflacja HICP ma wynieść 1,6–1,9%, czyli mieści
się w przedziale ekspertów EBC.
tabela c zestawienie prognoz dynamiki realnego pkB i inflacji hicp dla strefy euro
(średnioroczne zmiany w procentach)
Data publikacji
OECD
Komisja Europejska
MFW
Survey of Professional Forecasters
Consensus Economics Forecasts
Euro Zone Barometer
Projekcje ekspertów EBC

maj 2012
maj 2012
lip. 2012
sier. 2012
sier. 2012
sier. 2012
wrze. 2012

Dynamika PKB
2012
2013
-0,1
-0,3
-0,3
-0,3
-0,5
-0,5
-0,6 – -0,2

0,9
1,0
0,7
0,6
0,3
0,3
-0,4 – 1,4

Inflacja HICP
2012
2013
2,4
2,4
2,0
2,3
2,3
2,3
2,4 – 2,6

1,9
1,8
1,6
1,7
1,7
1,8
1,3 – 2,5

Źródła: European Commission Economic Forecast, wiosna 2012; prognozy dotyczące dynamiki realnego PKB – IMF World Economic
Outlook Update, lipiec 2012, prognozy dotyczące inflacji – World Economic Outlook, kwiecień 2012; OECD Economic Outlook, maj
2012; Consensus Economics Forecasts; MJEconomics; Survey of Professional Forecasters, EBC.
Uwaga: projekcje makroekonomiczne ekspertów EBC oraz prognozy OECD podają roczne stopy wzrostu skorygowane o liczbę dni
roboczych w roku, natomiast Komisja Europejska i MFW nie korygują rocznych stóp wzrostu o ten czynnik. W pozostałych prognozach
nie podano, czy zawarte w nich dane uwzględniają liczbę dni roboczych w roku.
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