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Na mocnych skrzyd∏ach z∏otówki
Wed∏ug danych NBP w lutym 2007 na korzyÊci dla cudzoziemców. Incena dolara wynosi∏a Êred- ternetowe sklepy oferujàce towary
nio 2,98 z∏. W tym samym czasie z USA prze˝ywa∏y z∏oty okres. Kuza euro p∏aciliÊmy 3,90 z∏. W listo- pujàcych nie odstrasza∏a konieczpadzie Êrednia wartoÊç tej waluty noÊç op∏acenia c∏a, bo transakcje
oscylowa∏a ju˝ w okolicy 2,49 z∏, co i tak przynosi∏y zysk. Zakupy
dawa∏o
przesz∏o za oceanem, to jednak nie wszystko.
16-proc. spadek jej warCeny w dó∏
toÊci. Od poczàtku 2007
Znaczàcym przeobra˝eroku o ponad 6 proc.
niom w zwiàzku z aprecjaw stosunku do z∏otego
cjà polskiej waluty wzgl´obni˝y∏o wartoÊç euro,
dem dolara uleg∏ polski ryktórego Êrednia cenek us∏ug turystycznych.
na w listopadzie wyno– Ju˝ od kilku lat obserwusi∏a 3,66 z∏. Jeszcze
jemy, jak kursy poszczególw 2004 roku za dolara Przemys∏aw Kwiecieƒ: Notowania z∏onych walut wp∏ywajà
musieliÊmy
zap∏aciç tego w 2008 r. zalena zmiany w bran˝y turyprawie 4 z∏. Na spad- ˝eç b´dà od sentykach wartoÊci walut mentu na globalnych stycznej. Odzwierciedlerykach akcji oraz
niem s∏abych notowaƒ doucierpia∏ eksport. Wa- skali zacieÊnienia
lara i euro sà ceny ofert tuhania kursów spowodo- polityki monetarnej
rystycznych. Dzi´ki temu
wa∏y spadek jego op∏abiura podró˝y skuteczniej
calnoÊci i zmian´ strukni˝ w latach ubieg∏ych zatury. Zupe∏nie inaczej
ch´cajà do dalekich wyjazzareagowa∏ import.
dów, a z ofert coraz cz´Êciej
– Obni˝enie wartoÊci
korzystajà osoby, dla któkursów dolara oraz eurych wyprawa za ocean poro wp∏yn´∏o na wzrost
zostawa∏a w sferze marzeƒ
wielkoÊci
importu Krzysztof Piech:
– t∏umaczy dr Anna Dàw Polsce, a szczególnie Z badaƒ wynika, ˝e
browska. Ogólny spadek
towarów sprowadza- wzrost gospodarczy
w tym roku b´dzie
cen to tak˝e zas∏uga sanych z USA. Najbar- plasowa∏ si´ na pomych biur, które w ciàgu
dziej jednak skorzysta∏a ziomie jedynie 4,9
proc., co spowoduje,
ostatnich lat nabra∏y dobran˝a
turystyczna. ˝e sytuacja polskiej
Êwiadczenia na Êwiatowym
Zmiany wartoÊci walut gospodarki b´dzie
w stosunku
rynku. Instytut Turystyki
okaza∏y si´ wiodàcà si∏à gorsza
do roku ubieg∏ego
informuje, ˝e ju˝ w I kwarnap´dowà wzrostu zainteresowania turystykà zagranicznà tale 2007 roku Polacy odbyli powÊród Polaków – mówi dr An- nad milion zagranicznych podró˝y,
na Dàbrowska z Katedry Poziomu co w porównaniu z rokiem 2006 da˚ycia i Konsumpcji Szko∏y G∏ów- je 35-proc. wzrost. Na rynku lotniczym pojawili si´ na nowi przewoêninej Handlowej w Warszawie.
cy. Doskonale wykorzysta∏y to biura
Polacy kupowali ch´tnie
turystyczne, bo nowe linie uruchomiObok zmian na rynku walutowym, ∏y bezpoÊrednie po∏àczenia do odlewzrasta∏ poziom stopy ˝yciowej. g∏ych paƒstw. Czartery d∏ugodystanWed∏ug CBOS tak dobrze jak w mi- sowe zaoferowa∏y m. in.: Air Italy
nionym roku nie ˝y∏o nam si´ od 20 Polska i Eurocypria.
lat. Wszystko to prze∏o˝y∏o si´
Zima pod palmami
na wzrost popytu konsumpcyjnego.
kusi atrakcyjnà cenà
Badania zesz∏orocznej koniunktury
konsumenckiej przeprowadzane Potwierdzi∏y si´ równie˝ prognozy
wspólnie przez GUS i NBP wykaza- Instytutu Turystyki na ostatni kwar∏y wyraêny wzrost bie˝àcych i wy- ta∏ roku dotyczàce spadku cen us∏ug
przedzajàcych wskaêników ufnoÊci oferowanych przez jednostki prowakonsumenckiej. Oznacza to, ˝e co- dzàce dzia∏alnoÊç turystycznà. Ze
raz ch´tniej wydawaliÊmy pieniàdze, wzgl´du na zawirowania na rynku
a tani dolar pot´gowa∏ popyt. Jak walut wzros∏a liczba klientów polpodaje GUS, popyt krajowy skich biur, którzy w odró˝nieniu
w III kwartale 2007 r., w porówna- do ubieg∏ych lat na zimowy urlop
niu z analogicznym okresem roku wybrali ciep∏e kraje. Zima pod palpoprzedniego, by∏ wy˝szy o 7,4 mami przyciàga∏a oryginalnoÊcià
proc. Wyjàtkowo po˝àdane okaza∏y i kusi∏a cenà. Podró˝e do Indii, Kesi´ towary i us∏ugi, za które mogli- nii, Tanzanii, na Kub´, Dominikan´
Êmy p∏aciç amerykaƒskà walutà. lub na Wyspy Zielnego Przylàdka
Problem Amerykanów prze∏o˝y∏ si´ ju˝ na samym poczàtku zimy okaza-

∏y si´ strza∏em w dziesiàtk´. Witryny
internetowe biur ugina∏y si´ od iloÊci
egzotycznych propozycji. Jeszcze rok
wczeÊniej destynacje te by∏y mniej
popularne ze wzgl´du na cen´.
W minionym roku w ofertach last
minute z ∏atwoÊcià odnaleêliÊmy
prawdziwe okazje, jak np. tygodniowy pobyt na Kubie od 1880 z∏,
czy dziewi´ciodniowà podró˝ do Kenii w cenie 2899 z∏. – To w∏aÊnie
na ceny ofert last minute wahania
kursów walut wp∏yn´∏y najbardziej.
Ceny pozosta∏ych imprez ustalane sà
du˝o wczeÊniej, dlatego na ich przyk∏adzie wp∏yw wahaƒ nie zawsze
musi byç a˝ tak wyraêny – mówi
Mariusz Milczarek z Dzia∏u Rezerwacji Rainbow Tours. W miar´ pojawiania si´ zupe∏nie nowych propozycji wyjazdów, tania∏y wycieczki
do popularnych dotàd miejsc: Tunezji, Maroka i do Egiptu.

A co przed nami?
Polscy ekonomiÊci i analitycy finansowi wyra˝ajà wspólne przekonanie, ˝e rok 2008 dla polskiej gospodarki b´dzie dobry, choç ju˝ nie
w takim stopniu jak rok miniony.
– Z badaƒ wynika, ˝e wzrost gospodarczy w 2008 r. b´dzie plasowa∏ si´ na poziomie jedynie 4,9
proc., co spowoduje, ˝e sytuacja
polskiej gospodarki b´dzie gorsza
w stosunku do roku ubieg∏ego
– t∏umaczy dr Krzysztof Piech
z Katedry Polityki Gospodarczej
SGH. – Sam kurs walutowy w niewielkim tylko stopniu wp∏ynie
na t´ sytuacj´. Wi´ksze oddzia∏ywanie b´dzie mia∏o zacieÊnianie
polityki pieni´˝nej, a tak˝e pogarszajàca si´ koniunktura mi´dzynarodowa, równie˝ gie∏dowa. Dla
Polaków oznaczaç to b´dzie wolniejszy wzrost dochodów (a dla
bud˝etu paƒstwa – mniejsze przychody), choç dzi´ki ró˝nicom kursowym wyjazdy i zakupy dokonywane w zagranicznej walucie (np.
przez internet) b´dà taƒsze – dodaje Piech. I chocia˝ silna z∏otówka prawdopodobnie na d∏u˝ej
wpisze si´ w histori´ notowaƒ
na rynku walut, to rekordowe
spadki dolara sà raczej za nami.
– Z∏oty w 2008 roku i w perspektywie kilku lat b´dzie si´ umacnia∏.
Wynika to z nap∏ywu Êrodków zagranicznych do Polski: inwestycji,
a tak˝e funduszy unijnych. Wi´kszy
wzrost z∏otówki zaobserwujemy
w dalszym ciàgu w stosunku do dolara ni˝ do euro. Spowodowane jest
to s∏aboÊcià gospodarki amerykaƒskiej: kryzys hipoteczny, koszty wojny w Iraku i wywo∏any nià olbrzymi
d∏ug publiczny (i deficyt bud˝etowy)
– prognozuje Krzysztof Piech.

– JeÊli chodzi o czynniki zewn´trzne,
wiele zale˝y od perspektyw wzrostu
gospodarczego w USA. JeÊli publikowane tam dane b´dà dobre, poprawi si´ sytuacja na gie∏dach,
na czym zyska∏aby nie tylko nasza
gie∏da, ale tak˝e z∏oty – dodaje Przemys∏aw Kwiecieƒ, analityk w X-Trade Brokers Dom Maklerski SA.
Mo˝na wnioskowaç, ˝e korzystne
dla z∏otówki wahania kursów walut
to tylko jedna strona medalu. Istotny
wp∏yw na polskà gospodark´ b´dà
mia∏y decyzje, które w 2008 roku podejmie Rada Polityki Pieni´˝nej.
– Notowania z∏otego w 2008 roku
zale˝eç b´dà od sentymentu na globalnych rykach akcji oraz skali zacieÊnienia polityki monetarnej.
W 2008 roku polskà walut´ b´dà
wzmacniaç oczekiwania na podwy˝ki stóp, które mogà wzrosnàç do poziomu 6 proc., co nie jest jeszcze
w pe∏ni zdyskontowane przez rynek.
Wzrost stóp to oczywiÊcie wy˝sze
koszty kredytu dla gospodarstw domowych, które zg∏aszajà coraz wy˝szy popyt, zw∏aszcza na kredyty konsumpcyjne – komentuje Kwiecieƒ.
W przypadku wzrostu ceny kredytów konsumpcyjnych odczujà to
przede wszystkim posiadacze kart
kredytowych, które zdà˝y∏y ju˝ pod-

biç portfele Polaków, stajàc si´ najpopularniejszym i najwygodniejszym narz´dziem kredytowym. Czy
wzrost ceny kredytów mo˝e zahamowaç nasz popyt konsumpcyjny? I jak mo˝e wp∏ynàç na naszà
ch´ç podró˝owania? Instytut Turystyki szacuje, ˝e w przysz∏oÊci liczba
wyjazdów zagranicznych b´dzie nadal ros∏a. Prognozy Urz´du Lotnictwa Cywilnego dotyczàce liczby pasa˝erów, którzy b´dà obs∏u˝eni przez
polskie porty lotnicze w ciàgu kilku
najbli˝szych lat, wyglàdajà równie
obiecujàco. Wydaje si´, ˝e Polacy
na wskroÊ przesiàkn´li optymizmem, a biurom podró˝y nie pozostaje nic innego tylko zawczasu przygotowywaç si´ na nowe potrzeby
polskich klientów. Ale czy na pewno
b´dzie nas staç na zagraniczne woja˝e? Mo˝e tak˝e w tym roku wakacje
za granicà od∏o˝ymy na ‘za rok”,
a najbli˝szy urlop sp´dzimy tradycyjnie nad polskim morzem.
Jak w ostatnich latach wyglàda∏y
podró˝e Polaków? Czy wakacje
za granicà to dla Polaków norma,
czy mo˝e jeszcze luksus, na który
w rzeczywistoÊci staç niewielu? Piszemy o tym w artykule „Polacy
w podró˝ach” na str. 9.
Karolina Felner

Średnie kursy USD Nrodowego Banku Polskiego (2007-12-01)
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Ârednie kursy dolara amerykaƒskiego Narodowego Banku Polskiego w 2007 roku

Średnie kursy EUR Nrodowego Banku Polskiego (2007-12-10)
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Rekordowe spadki dolara, coraz s∏absze notowania euro i rosnàca
w si∏´ z∏otówka – tak w skrócie wyglàda∏ nasz rynek walut w 2007
roku. Mocnà z∏otówk´ Polacy ch´tnie przeznaczali na wakacje.

