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GABINET CIENI RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ

Warszawa, 26 lutego 2014 r.

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej
dnia 26 lutego 2014 roku
Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej podjął decyzję o pozostawieniu stóp procentowych
NBP na niezmienionym poziomie:
 stopę referencyjną – do poziomu 2,50% w skali rocznej,
 stopę lombardową – do poziomu 4,00% w skali rocznej,
 stopę depozytową – do poziomu 1,00% w skali rocznej,
 stopę redyskonta weksli – do poziomu 2,75% w skali rocznej.

Zgodnie ze wstępnymi danymi GUS w styczniu stopa inflacji CPI w odniesieniu do analogicznego
miesiąca poprzedniego roku utrzymała się na poziomie 0,7%. W ujęciu miesięcznym wskaźnik cen
konsumenta wyniósł 0,1%. Największy dodatni wpływ na zmianę miesięczną miały ceny żywności
i napojów bezalkoholowych – głównie ze względu na wzrost cen drobiu oraz sezonowy wzrost cen
warzyw i owoców. Swój udział miały także napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, których ceny
wzrosły w efekcie podwyżki akcyzy. W przeciwną stronę oddziaływały ceny odzieży i obuwia
wynikające z sezonowych promocji w sklepach oraz ceny transportu (w efekcie spadku cen benzyny
w styczniu).
Gabinet Cieni zwraca uwagę na zmniejszanie się różnicy pomiędzy inflacją bazową a CPI,
co świadczy o malejącym wpływie czynników podażowych na obniżanie wskaźnika CPI. Dane
dotyczące inflacji zdaniem Gabinetu Cieni wskazują na występowanie słabej presji popytowej
w gospodarce. Jednocześnie ceny produkcji sprzedanej przemysłu zaczynają rosnąć w ujęciu


Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej jest projektem o charakterze wyłącznie naukowo-dydaktycznym. Celem Gabinetu Cieni
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miesięcznym w wartościach odsezonowanych. W opinii Gabinetu Cieni sygnalizuje to możliwość
stopniowego pojawiania się presji kosztowej w kolejnych miesiącach pomimo utrzymujących się
ujemnych wartości PPI r/r.
PKB w IV kwartale 2013 roku w wartościach odsezonowanych wzrósł o 2,2% w ujęciu rocznym,
natomiast o 0,6% kw/kw. Zarówno w ujęciu rocznym jak i kwartalnym nastąpił wzrost dynamiki
popytu krajowego oraz spożycia ogółem. W dalszym ciągu utrzymuje się także dodatnia kontrybucja
eksportu netto, przy czym rośnie zarówno eksport jak i import. W opinii Gabinetu Cieni dane te
świadczą o ożywieniu gospodarczym w Polsce, a struktura wzrostu wskazuje na stopniową odbudowę
popytu wewnętrznego.
Poprawia się także koniunktura w przemyśle – wzrost nowych zamówień w styczniu w ujęciu
miesięcznym był najwyższy od początku 2007 r. Jednocześnie Gabinet Cieni zdaje sobie sprawę,
że styczniowy wzrost sprzedaży detalicznej wynika w dużej mierze z czynników jednorazowych,
takich jak zwiększona sprzedaż samochodów wynikająca ze zmian prawnych.
Bezrobocie rejestrowane zanotowało znaczący wzrost w ujęciu miesięcznym, wynosząc
w styczniu 14%. W porównaniu do stycznia ubiegłego roku stopa bezrobocia spadła o 0,2 p.p. Stopa
bezrobocia w wartościach odsezonowanych kolejny miesiąc z rzędu odnotowała niewielki spadek.
Wskaźnik bezrobocia mierzonego metodą BAEL w IV kwartale pozostał bez zmian w stosunku do
poprzedniego kwartału, pomimo niekorzystnego wpływu czynników sezonowych.
Wynagrodzenia nominalne w styczniu zanotowały znaczący spadek w stosunku miesiąc do
miesiąca przy jednoczesnym wzroście 3,4% r/r. W ujęciu realnym również zauważalny jest wzrost
w stosunku rocznym, który wyniósł 2,7%. Zatrudnienie notuje nieznaczną, dodatnią dynamikę m/m
przy analogicznych poziomach w stosunku do poprzedniego roku.
Deficyt budżetu centralnego po styczniu wyniósł 2,64 mld zł, co stanowi jedynie 5,6% planu. W
opinii Gabinetu Cieni sytuacja finansów publicznych jest pozytywna – dzięki znacznemu ograniczeniu
deficytu przez jednostki samorządu terytorialnego ostatecznie różnica pomiędzy dochodami a
wydatkami w 2013 r. będzie wyraźnie niższa od planowanej wartości. Jednocześnie perspektywy na
2014 są dobre, choć Gabinet Cieni zdaje sobie sprawę, że na styczniowym wyniku zaważyły
jednorazowo wyższe wpływy z podatku VAT wynikające ze zmian prawnych. Oprocentowanie
polskich obligacji 10-letnich na rynku wynosi obecnie 4,45%, zaś obligacje 2-letnie znajdują się na
tegorocznych minimach.
Na rynku międzybankowym kolejny miesiąc z rzędu nie zaobserwowano żadnych znaczących
ruchów, a krzywa dochodowości nadal jest płaska. Kredyty konsumpcyjne w styczniu pozostały
niemalże bez zmian w stosunku do grudnia, przy jednoczesnym wzroście r/r. Kredyty mieszkaniowe
oraz inwestycyjne dla przedsiębiorstw notowały wyższą dynamikę m/m. Gabinet Cieni pragnie
zwrócić uwagę na bliską zeru zmianę kredytów konsumpcyjnych, które mają kluczowe znaczenie dla
kształtowania się wskaźnika CPI. Luty dla polskiej giełdy był miesiącem silnych wzrostów. Zauważalna
również była aprecjacja złotego względem głównych walut.
Na lutowym posiedzeniu zgodnie z przewidywaniami Gabinetu Cieni rada prezesów EBC
zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Wskaźnik HICP dla
strefy euro pozostał w styczniu na stabilnym, niskim poziomie 0,8% i zdaniem Gabinetu Cieni ryzyko
deflacji jest ograniczone. Dane dotyczące PKB wskazują na stopniowe ożywienie gospodarcze.
Przyspieszają zarówno największe gospodarki takie jak Niemcy i Francja, jak i kraje południa –
Hiszpania Włochy i Portugalia, choć tempo wzrostu wciąż pozostaje zróżnicowane. Gabinet Cieni
spodziewa się dalszej poprawy sytuacji, w tym wzrostu popytu, który przełoży się na poprawę
wyników polskiego eksportu.
W Stanach Zjednoczonych roczny CPI nieznacznie wzrósł do 1,6 proc. Zdaniem Gabinetu Cieni,
utrzymujący się od paru miesięcy relatywnie wysoki poziom inflacji bazowej wskazuje na ożywienie
popytu. Potwierdzają to także dane o wzroście PKB w IV kw., do którego największą kontrybucję
wniosła konsumpcja.
Na rynkach wschodzących sytuacja ustabilizowała się po dość niespokojnej reakcji niektórych
krajów na ograniczanie programu skupu aktywów przez Rezerwę Federalną. Kryzys na Ukrainie
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wywołał deprecjację hrywny, co przełożyło się na spadek importu – Gabinet Cieni ocenia, że może to
wpłynąć negatywnie na rachunek obrotów bieżących Polski.
Po zapoznaniu się ze stanem gospodarki oraz po przeprowadzonej dyskusji Gabinet Cieni podjął
decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.
Pozostawienie stóp procentowych w obecnym momencie wydaje się najrozsądniejszą decyzją.
W gospodarce widoczne są oznaki ożywienia przy niskiej presji popytowej i oraz obniżonym poziomie
oczekiwań inflacyjnych. Gabinet Cieni jest zaniepokojony utrzymywaniem się wskaźnika CPI znacząco
poniżej pasma dopuszczalnych wahań pomimo umiarkowanego negatywnego wpływu czynników o
charakterze podażowym. Jednak zdaniem Gabinetu Cieni ryzyko deflacji jest ograniczone i inflacja w
średnim terminie będzie powoli rosła, wobec czego obniżka stóp procentowych w bieżącej sytuacji nie
jest konieczna. Jednocześnie zdaniem Gabinetu Cieni ewentualna obniżka obecnym miesiącu mogłaby
zadziałać procyklicznie w pierwszej połowie 2015 r. oraz wydłużyłaby późniejszy proces powrotu
stóp do poziomu naturalnego dla polskiej gospodarki.
Zdaniem Gabinetu Cieni dane w przyszłych miesiącach będą kluczowe dla dalszych działań i rolą
Gabinetu Cieni jest na tym etapie dokładne monitorowanie sytuacji w polskiej i światowej gospodarce.
W opinii Gabinetu Cieni stopy powinny pozostać na niezmienionym poziomie przynajmniej do końca
obecnego półrocza, a w dłuższym okresie powinny zostać dostosowane do poziomu naturalnego dla
polskiej gospodarki.
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