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Sytuacja na świecie

obserwowano we Włoszech (o 5,7%), w Niemczech (o 4,7%),
Hiszpanii (o 2,5%), Wielkiej Brytanii (o 1,7%) oraz we Francji

Według najnowszych prognoz Międzynarodowego
Funduszu Walutowego produkt krajowy brutto w 2017 r.
zwiększy się o 3,6%, tj. będzie o 0,4% wyższy niż przed rokiem. Na tempo wzrostu gospodarczego na świecie będzie

(o 1,3%). Spadek produkcji w sierpniu br. notowano w Holandii (o 1,8%) oraz na Słowacji (o 0,4%) [1].
W krajach CEPI nastąpił wzrost produkcji papieru i tektury o 1,4% do poziomu 69,3 mln ton.

wpływać w głównej mierze wysoka dynamika PKB w krajach

Całkowita produkcja papierów do celów graficznych

rozwijających się – zwłaszcza w państwach azjatyckich

wyniosła 25 mln ton, co oznacza spadek o 1,9%. Ponownie

(wzrost o 6,5%), w tym w Chinach (o 6,8%), Indiach (o 6,7%)

odnotowano silny spadek produkcji papierów gazetowych

oraz w krajach należących do ASEAN-5 21 (o 5,2%). Wśród

(o 5,6%). Grupa papierów graficznych bezdrzewnych

wysokorozwiniętych gospodarek spoza Europy relatywnie

odnotowała łącznie spadek o 0,6% (niepowlekane -1,5%,

wysoki wzrost PKB prognozowany jest w Nowej Zelandii

powlekane +0,6%), a papierów drzewnych wyprodukowano

(o 3,5%), choć w skali nieco słabszej niż przed rokiem, a także

o 1,5% mniej niż w trzech kwartałach 2016 r. (-1,3% niepo-

w Kanadzie i Korei Południowej (po 3,0%). Poprawę tempa

wlekanych, -1,8% powlekanych).

wzrostu w skali roku przewiduje się ponadto w Stanach

Ilość wyprodukowanych papierów do celów opakowanio-

Zjednoczonych (do 2,2%) oraz Japonii (do 1,5%). Po spad-

wych osiągnęła 35,5 mln ton (wzrost o 3,8%). W tej grupie

kach notowanych w roku poprzednim, wzrost produktu

największą zmianę odnotowano w przypadku papierów do

krajowego brutto prognozowany jest w Brazylii (o 0,7%)

produkcji tektury falistej (o 4,6% więcej niż przed rokiem),

oraz Rosji (o 1,8%).

natomiast mniejszą dla tektury pudełkowej i innej (wzrost

W Unii Europejskiej ogółem w 2017 r. szacowane jest
przyspieszenie tempa wzrostu PKB w skali roku (do 2,3%
wobec 2,0% w 2016 r.). Według prognoz MFW produkt

o 3,2%) i nieznaczną dla papierów pakowych (wzrost o 0,2%).
Produkcja papierów higieniczno-sanitarnych zwiększyła
się o 1,7%, a pozostałych papierów i tektur o 2,1%.

krajowy brutto zwiększy się we wszystkich państwach

Największy wzrost produkcji papieru i tektury w krajach

członkowskich, w tym w największym stopniu w Rumunii

CEPI odnotowano w: Rumunii o 17,2%, Rep. Czeskiej o 13,8%

(o 5,5%) i na Malcie (o 5,1%). Relatywnie wysokie tempo

oraz Holandii o 12,3%. Największe spadki odnotowano w:

wzrostu PKB oczekiwane jest także w Irlandii (4,1%), Estonii

Rep. Słowacji o 2,4%, Słowenii o 1,9% oraz Austrii o 1,3%.

i Słowenii (po 4,0%), Luksemburgu (3,9%) oraz na Łotwie

W przypadku mas włóknistych w krajach CEPI odnoto-

i w Polsce (po 3,8%). Wśród największych gospodarek ugru-

wano zwiększenie produkcji o 2,9%. Największe wzrosty

powania, produkt krajowy brutto zwiększy się w Hiszpanii

odnotowano w: Polsce o 7,3%, Szwecji o 6,4% oraz Norwegii

(o 3,1%), Niemczech (o 2,0%), Wielkiej Brytanii (o 1,7%) oraz

o 3,5%. Spadek produkcji wystąpił jedynie w Niemczech

we Francji (o 1,6%).

(o 2,4%) oraz Austrii (o 0,2%) [2].

Produkcja przemysłowa w Unii Europejskiej ogółem
w sierpniu br. zwiększyła się o 3,9% w skali roku (wobec

Sytuacja w kraju

wzrostu o 2,2% w analogicznym okresie 2016 r.). Wzrost produkcji notowano w większości krajów członkowskich, w tym

Według wstępnego szacunku, w III kwartale 2017 r. pro-

największy w krajach bałtyckich – na Litwie (o 13,1%) oraz

dukt krajowy brutto (PKB) był wyższy o 4,9% w porównaniu

Łotwie (o 12,1%). W Polsce produkcja przemysłowa wzrosła

z III kwartałem roku 2016. Głównym czynnikiem kreującym

o 8,6% w skali roku (wobec 5,1% przed rokiem). W znacznym stopniu zwiększyła się produkcja także w Portugalii
(o 8,7%), Słowenii (o 8,3%) oraz Szwecji (o 7,2%). Wśród największych gospodarek UE wzrost produkcji przemysłowej
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