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Prognozy dla Polski 
 Wzrost gospodarczy I 

• Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa wzrostu polskiej 
gospodarki do odpowiednio 2,5% i 2,9%. Będzie to istotne przyspieszenie w stosunku do 2013 roku, 
kiedy nasza gospodarka urosła tylko o ok. 1,6% (wstępne szacunki GUS). Prognoza Komisji 
Europejskiej była sporządzana w październiku 2013. Nowsze dane wskazują na większe 
przyspieszenie w polskiej gospodarce, niemniej na powrót do wzrostu przekraczającego 5% rocznie, 
jak miało to miejsce w latach 2006-2008  nie ma co liczyć. 

Źródło: Komisja Europejska 



Prognozy dla Polski 
 Wzrost gospodarczy II 

• Ożywienie gospodarcze w Polsce przybrało na sile pod koniec 2013 roku. Wraz z napływem 
nowszych informacji z gospodarki, kolejne instytucje podnosiły swoje prognozy, zarówno na 
2013 jak i 2014 rok. Najnowsze prognozy mówią o wzroście rzędu 3% w 2014 roku. 

• O ile w 2013 roku głównym źródłem wzrostu gospodarczego był rosnący eksport netto, to w 
2014 roku większość prognoz spodziewa się istotnego przyspieszenia popytu wewnętrznego, 
czyli konsumpcji i inwestycji. 

MF IX 2013 – Ministerstwo Finansów, prognoza z uzasadnienia do budżetu na 2014 rok; Banki X 2013 – mediana prognoz 17 ekonomistów bankowych, Reuters; MFW X 2013 
– Międzynarodowy Fundusz Walutowy,  jesienna edycja prognoz (prognozy 2 razy w roku); KE XI 2013 – Komisja Europejska – jesienna runda prognoz (prognozy 3 razy w roku) 
Banki XII 2013 – mediana prognoz 15 ekonomistów bankowych, Puls Biznesu  



Prognozy dla Polski 
 Wzrost gospodarczy III 

• Międzynarodowy Fundusz Walutowy, sporządzając prognozy na okres najbliższych 5 lat, 
zakłada, że Polska gospodarka w latach 2015-201 będzie rosła w tempie między 3% a 3,5% 
rocznie. 

• W nadchodzących latach coraz silniej będzie odczuwane starzenie się społeczeństwa, co dla 
gospodarki będzie oznaczało spadek liczby osób w wieku produkcyjnym oraz wzrost liczby 
osób w wieku emerytalnym.  

Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, prognoza z X 2013 



Prognozy dla Polski 
Stopa bezrobocia 

• Obecnie widoczne w gospodarce ożywienie przełoży się na spadek bezrobocia z opóźnieniem. 
Ministerstwo Finansów, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Komisja Europejska prognozują, że 
bezrobocie zacznie spadać dopiero w 2015 roku (należy zaznaczyć, że instytucje te operują różnymi 
miarami bezrobocia). 

• Nowsze dane z gospodarki są jednak bardziej optymistyczne, niż zakładały wyżej wymienione instytucje 
przy formułowaniu swoich prognoz. Może to dawać nadzieję na nieznacznie szybszą poprawę sytuacji na 
rynku pracy. 

Źródło: GUS oraz uzasadnienie budżetu na 2014 rok 



Prognozy dla Polski 
Inflacja 

• W 2014 roku inflacja przyspieszy w stosunku do 2013 roku, kiedy osiągnęła rekordowo niski poziom 0,9%, 
jednak wciąż pozostanie poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5%). Niska inflacja oraz wciąż relatywnie niski 
wzrost gospodarczy mogą być przesłanką dla Rady Polityki Pieniężnej do utrzymania stóp procentowych 
obecnym, niskim poziomie. 

• Większość prognoz zakłada umocnienie się złotego w 2014 roku, do poziomu ok. 4 zł za euro. Należy 
jednak pamiętać, że wszelkie prognozy kursów walutowych są obarczone bardzo dużymi błędami. Na kurs 
złotego istotny wpływ będą miały, poza sytuacją gospodarczą Polski, decyzje amerykańskiego FED 
dotyczące programu luzowania ilościowego. 

 

  

MF IX 2013 – Ministerstwo Finansów, prognoza z uzasadnienia do budżetu na 2014 rok 

MFW X 2013 – Międzynarodowy Fundusz Walutowy,  jesienna edycja prognoz (prognozy 2 razy w roku) 
Banki XII 2013 – mediana prognoz 15 ekonomistów bankowych, Puls Biznesu 



Prognozy dla gospodarki światowej 

• Zgodnie z prognozami Międzynarodowego Funduszu Walutowego, po spowolnieniu w okresie 2012-213 w 
kolejnych latach światowa gospodarka nieznacznie przyspieszy. 

• Gospodarka Unii Europejskiej po recesji w 2012 roku oraz stagnacji w 2013 roku w kolejnych latach zacznie 
rosnąć, co zgodnie prognozują Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Komisja Europejska. Niemniej wzrost 
ten będzie wciąż wolniejszy, niż w okresie sprzed globalnego kryzysu finansowego. 

 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego 



  

Prognozy dla UE-28 

Wielkość bąbli na wykresie jest 
proporcjonalna do  wielkości 
poszczególnych gospodarek, 
mierzonych ich PKB.  Wykorzystano 
dane o PKB uwzględniające różnice 
w sile nabywczej, czyli fakt, że 
przykładowo za 100 dolarów 
można kupić więcej w Polsce niż w 
Niemczech, co wynika z różnicy w 
poziomie cen. W wartościach 
nominalnych różnice w PKB na 
mieszkańca są większe. 
 

Źródło: opracowanie własne na 
podstawie prognoz 
Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego 

 

 

• Z punktu widzenia przedsiębiorcy istotne jest 1) jak duzy jest dany rynek, 2) jak szybko rośnie, 3) jak zamożni są potencjalni 
klienci.  W tym kontekście można wyróżnić dwie interesujące grupy: pierwszą, skupiającą duże, bogate, ale wolniej 
rosnących kraje  oraz drugą, biedniejszych, ale szybciej rosnących krajów.  

 



  

Prognozy dla UE-28 

• Na przestrzeni ostatnich 5 lat najszybciej rósł polski eksport do Słowacji, Rosji, W. Brytanii i Czech. Warto więc zauważyć, że 
gospodarki zarówno Rosji jak i Słowacji w najbliższych latach będą rosły zdecydowanie szybciej od naszych pozostałych 
partnerów handlowych. 

• W tym samym  czasie de facto stał w miejscu polski eksport na Ukrainę i do Włoch.  Gospodarka włoska w najbliższych latach  
będzie jedną z wolniej rozwijających się, co sprawia, że szanse na dynamiczne odbicie polskiego eksportu tam są niewielkie. 
Choć według prognoz Ukraina będzie rosnąć szybciej, choć należy pamiętać, że prognozy te są obarczone dużym ryzykiem ze 
względu na niestabilną sytuację polityczną na Ukrainie. Ta sama niepewność może też hamować wzrost polskiego eksportu. 

Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy 


