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Warszawa,  12 stycznia 2014 r. 

 

 
Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej  

dnia 7 stycznia 2015 roku 
 

Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej podjął decyzję o obniżeniu stóp procentowych NBP  
o 50 punktów bazowych : 

 stopę referencyjną – do poziomu 1,50% w skali rocznej, 

 stopę lombardową – do poziomu 2,50% w skali rocznej, 

 stopę depozytową – do poziomu 0,50% w skali rocznej, 

 stopę redyskonta weksli – do poziomu 1,75% w skali rocznej. 

 

W listopadzie stopa inflacji CPI w odniesieniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku 
wyniosła -0,6%, czyli tyle samo co w październiku. W ujęciu miesięcznym ceny dóbr konsumpcyjnych 
spadły o 0,2%. Największy dodatni wpływ na wskaźnik w listopadzie miały podwyżki opłat 
związanych z rekreacją i kulturą. W przeciwnym kierunku oddziaływały ceny usług transportowych i 
łączności. Gabinet Cieni dostrzega  czynniki podażowe, w tym przede wszystkim wyprzedaż ropy 
naftowej na globalnych rynkach i spadające ceny żywności, jako te które wciąż obniżają inflację w 
Polsce.  

Jednocześnie nieznacznie wzrosła inflacja bazowa bez cen żywności i energii, jednak wciąż 
pozostaje na niskim poziomie. Pozostałe miary inflacji bazowej obliczane przez NBP spadły poniżej 
zera, co zdaniem Gabinetu Cieni świadczy o utrzymującej się niskiej presji popytowej w gospodarce. 

                                                             
 Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej jest projektem o charakterze wyłącznie naukowo-dydaktycznym. Celem Gabinetu Cieni 
nie jest naśladowanie, przewidywanie ani sugerowanie posunięć rzeczywistej Rady Polityki Pieniężnej. Wszystkie opinie 
i komentarze zamieszczone w niniejszym Raporcie są wyrazem prywatnych poglądów Autorów. Decyzje Gabinetu Cieni 
każdorazowo podejmowane są w kontekście zastanej rzeczywistości gospodarczej, w szczególności zaś w zakresie 
obowiązujących w Polsce oraz na świecie stóp procentowych, których poziom określany jest przez banki centralne. 
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Produkt Krajowy Brutto wzrósł w III kw. o 3,3% wobec 3,5%  kwartał wcześniej. Zdaniem 
Gabinetu Cieni jedną z przyczyn spowolnienia dynamiki jest niekorzystna różnica  
w liczbie dni roboczych, nie zaś pogorszenie koniunktury gospodarczej. W wartościach 
odsezonowanych wzrost utrzymał się na poziomie z poprzedniego kwartału. W III kw. przyspieszył 
wzrost konsumpcji oraz inwestycji, spadła natomiast dynamika eksportu. W opinii Gabinetu Cieni silny 
popyt krajowy stanowi solidną podstawę dalszego wzrostu gospodarczego. 

W listopadzie wyraźnie spadła dynamika roczna produkcji przemysłowej, jednak wskaźniki 
koniunktury utrzymały się do końca roku na stosunkowo wysokim poziomie. Jednocześnie sprzedaż 
detaliczna nieznacznie spadła w ujęciu rocznym. Zdaniem Gabinetu Cieni gorsze dane miesięczne 
wynikają przede wszystkim z efektów sezonowych, a kolejne miesiące przyniosą poprawę. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w listopadzie pierwszy raz począwszy od początku roku 
wzrosła o 0,1 p.p. do poziomu 11,4%. Spadek wynikał jednak z zakończenia części prac sezonowych. 
W stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku stopa bezrobocia uległa obniżeniu  
o 1,8 p.p. (w poprzednim miesiącu było to 1,7 p.p.). W III kwartale wskaźnik bezrobocia mierzony 
metodą BAEL w odniesieniu do poprzedniego kwartału obniżył się do poziomu 8,2%. 

 Wynagrodzenia nominalne w listopadzie zanotowały nieznaczny, ponad półprocentowy 
wzrost w ujęciu m/m przy wzrostach 2,8% r/r. Wynagrodzenie realne wzrosło o 3,4% w ujęciu 
rocznym. W opinii Gabinetu Cieni pozytywne tendencje na rynku pracy wraz z utrzymującą się od 
dziesięciu miesięcy wysoką dynamiką wynagrodzeń realnym, są istotnymi czynnikami 
podtrzymującymi wzrost gospodarczy. Zatrudnienie nieznacznie wzrosło względem poprzedniego 
miesiąca, przy 0,9% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego. 

 Deficyt budżetu centralnego za okres styczeń-listopad 2014 wyniósł 24,8 mld zł, co stanowi 
52,1% planu (47,5 mld zł). Tym samym deficyt po listopadzie był o ok. 2,5 mld zł niższy od 
październikowego, który wyniósł 27,2 mld zł. Zgodnie z harmonogramem wydatki budżetu państwa 
po listopadzie stanowiły 87,6% planu, podczas gdy dochody wyniosły 93,7% planu. Gabinet Cieni 
kolejny miesiąc z rzędu dostrzega podwyższone wpływy z podatków pośrednich (VAT, akcyza), które 
miały największy wpływ na obniżenie deficytu w stosunku do poprzedniego miesiąca (po listopadzie 
podatki pośrednie osiągnęły niemal 97% planu rocznego). Ministerstwo finansów prognozuje deficyt 
budżetowy w 2014 roku na poziomie ok. 30 mld zł (63,2% planu). 

 Grudzień był kolejnym miesiącem obniżenia krzywej dochodowości na całej jej długości, 
jednocześnie największe zmiany odnotowały tenory o długim terminie powodując jej wypłaszczenie. 
Gabinet Cieni interpretuje zmiany na krzywej dochodowości jako obawy o możliwe pogorszenie 
koniunktury w średnim terminie, które może mieć swoje podłoże w słabszych danych płynących ze 
strefy euro.  Rentowności obligacji skarbowych większości państw strefy euro kontynuowały silny 
spadkowy trend sprowadzając je na historyczne minima. Gabinet Cieni postrzega odpływ kapitału do 
bezpiecznego rynku obligacji skarbowych, jako potencjalną kolejną obawę o dalsze pogorszenie 
koniunktury w Europie.  

 Amerykański dolar w grudniu uległ aprecjacji do większości walut, co obniżyło wartość złotego 
w stosunku do tej waluty do najniższego poziomu od 6 lat. Złoty również osłabił się w stosunku do 
euro, co w ocenie Gabinetu Cieni mogło być spowodowane zajmowaniem pozycji krótkich na parze 
walutowej EUR/PLN (jako najpłynniejszej i relatywnie stabilnej w regionie) ze względu na sytuację  
w Rosji.  Grudzień był miesiącem deprecjacji złotego do głównych walut oraz korekty na rynku 
polskich obligacji skarbowych, niemniej Gabinet Cieni dostrzega niedowartościowanie złotego  
w stosunku do euro i nie spodziewa się jego dalszej deprecjacji do europejskiej waluty. Wynika to 
również z potencjalnych dalszych działań ze strony EBC mających wpływ na deprecjację euro. 

 Na rynku kredytowym w listopadzie obserwowane były wzrosty, ponad 1% m/m dla kredytów 
bieżących oraz inwestycyjnych dla przedsiębiorstw. Dynamiki w stosunku do poprzedniego roku 
nadal utrzymują się na wysokich poziomach, niemal 11% wzrost dla kredytów inwestycyjnych dla 
przedsiębiorstw oraz prawie 5% dla kredytów bieżących. Nieznacznie wzrosła ilość zaciąganych 
kredytów konsumpcyjnych przez gospodarstwa domowe w stosunku do ostatniego miesiąca  
(0,24% m/m oraz 4,65% r/r). 
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Według wstępnych danych Eurostatu w grudniu w strefie euro wystąpiła płytka deflacja. Spadły 
przede wszystkim ceny paliw i żywności, jednak presja popytowa pozostaje ograniczona. Jednocześnie 
główne wskaźniki koniunktury spadają, co świadczy o możliwym spowolnieniu wzrostu w IV kw. W 
efekcie w grudniu EBC zrewidował prognozy w dół – według najnowszych projekcji wzrost PKB w 
2014 r. wyniesie 0,8%, a w 2015 r. 1%. Gabinet Cieni oczekuje więc, że w I kw. bieżącego roku rada 
prezesów EBC zwiększy skalę skupu aktywów, aby pobudzić europejską gospodarkę. 

Wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych osiągnął w III kw. najwyższy poziom od 11 lat, 
w ujęciu zannualizoanym PKB wzrosło o 5%. To przede wszystkim skutek przyspieszenia konsumpcji, 
przede wszystkim usług.  Jednak bieżące wskaźniki koniunktury już od kilku miesięcy spadają,  
a ostatnie dane o rynku pracy pokazały spowolnienie wzrostu zatrudnienia, zwłaszcza w usługach 
biznesowych. Zdaniem Gabinetu Cieni dane te mogą zwiastować lekkie spowolnienie wzrostu, niemniej 
FOMC zgodnie z zapowiedziami prawdopodobnie zacznie podnosić stopy procentowe w połowie roku. 

W Chinach w PKB III kw. wzrosło o 7,3 proc. w ujęciu rocznym, co jest najgorszym wynikiem od 
5 lat. Dane o PMI również nie są optymistyczne, gdyż w Chinach spada popyt wewnętrzny oraz nowe 
zamówienia w przemyśle. Zdaniem Gabinetu Cieni może to spowodować dalszy spadek popytu na ropę 
naftową na światowych rynkach - Chiny są bowiem istotnym importerem tego surowca.  

Po zapoznaniu się ze stanem gospodarki oraz po przeprowadzonej dyskusji Gabinet Cieni podjął 
decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 50 punktów bazowych. 

 Gabinet Cieni ocenia tempo ożywienia gospodarczego w Polsce jako zadowalające, pomimo 
negatywnego wpływu spowolnienia w strefie euro i embarga rosyjskiego na unijne produkty. Zdaniem 
Gabinetu Cieni silny popyt krajowy pozwala oczekiwać stabilizacji wzrostu PKB powyżej 3% r/r  
w najbliższych kwartałach. W opinii Gabinetu Cieni istnieje istotne ryzyko dalszego spowolnienia 
gospodarek strefy euro, co ma kluczowe znaczenie dla polskiego eksportu i dalszego wzrostu 
gospodarczego. 

W ocenie części członków Gabinetu Cieni bilans potencjalnych korzyści w stosunku do ryzyka 
obniżenia stóp procentowych jest dodatni, a otoczenie gospodarcze, zwłaszcza w strefie euro 
dodatkowo umacnia ten argument. Jednocześnie niektórzy członkowie Gabinetu Cieni obawiają się 
dalszych spadków cen, a nawet zakotwiczenia oczekiwań deflacyjnych wśród konsumentów. Gabinet 
Cieni dostrzega, że miesięczne dane o oczekiwaniach inflacyjnych publikowane przez NBP mogą być 
mylące w okresie deflacji, co utrudnia ocenę sytuacji. Stąd pomimo systematycznych spadków stopy 
bezrobocia i wzrostów wynagrodzeń realnych, Gabinet Cieni zadecydował o obniżeniu stóp 
procentowych. Mimo to, zdaniem Gabinetu Cieni ujemny wskaźnik cen może utrzymać się nawet do 
połowy roku. 
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Członkowie Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej 

 

Tomasz Kleszcz (tom.kleszcz@gmail.com) – Przewodniczący GC RPP / Sektor monetarny 

Sebastian Wieczorek (wieczor6311@gmail.com) – Wiceprzewodniczący GC RPP / Sektor realny 

Robert Świstelnicki (robert.swistelnicki@gmail.com) – Sektor monetarny  

Tomasz Piechula (tom.piechula@gmail.com) – Sektor realny 

Marcin Wroński (marcin.wronski@pte.pl) – Sektor realny 

Paweł Ropiak (pawel.ropiak93@gmail.com) – Sektor rynków finansowych 

Michał Przybylski (michal.przybylski93@gmail.com) – Sektor finansów publicznych 

Marta Korczak (korczakmarta@gmail.com) – Sektor zagraniczny 

Jan Rosa (jan.rosa1993@gmail.com) – Sektor zagraniczny 

Honorowy konsultant naukowy 

Prof. dr hab. Michał Brzoza-Brzezina mbrzez@sgh.waw.pl 

Adiunkt w Katedrze Polityki Pieniężnej SGH oraz dyrektor Biura Badań Stosowanych NBP. Jest absolwentem Szkoły 
Głównej Handlowej, w przeszłości pracował w Europejskim Banku Centralnym i Narodowym Banku Austrii. Prowadzi 
prace badawcze z zakresu teorii pieniądza i polityki pieniężnej, jest autorem licznych opracowań opublikowanych 
w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Mówi po angielsku, niemiecku, francusku i hiszpańsku. 

 

 

Konsultant naukowy 

Witold Grostal witold.grostal@nbp.pl 

Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Odbył szkolenia z 
makroekonomii m.in. w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, 
Europejskim Banku Centralnym, Banku Anglii oraz Narodowym Banku Szwajcarii. Jest odpowiedzialny za 
opracowywanie dokumentów dotyczących strategii i komunikacji polityki pieniężnej, a także materiałów analitycznych 
na potrzeby polityki pieniężnej. Reprezentuje NBP na forach międzynarodowych. Prowadzi wykłady z polityki 
pieniężnej i makroekonomii dla pracowników banków centralnych, dziennikarzy, dyplomatów oraz studentów. Jest 
autorem publikacji naukowych z dziedziny polityki pieniężnej. Mówi po angielsku i niemiecku. 

 

Opiekun naukowy 

Prof. dr hab. Cezary Wójcik cezary.wojcik@sgh.waw.pl 

Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, adiunkt w SGH, od maja 2007 r. do października 2008 r. Dyrektor Biura 
ds. Integracji ze Strefą Euro w NBP. Ukończył SGH oraz Wydział Prawa UW. Absolwent Advanced Studies Program 
in International Economic Policy Research w Kilońskim Instytucie Gospodarki Światowej i International Faculty 
Development Program w IESE Business School. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu polityki 
pieniężnej i kursowej. W 2004 r. powołany w skład Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, w latach 2005-
2006 Radca Ministra Finansów. W przeszłości pracował w Europejskim Banku Centralnym (2003-2004), Narodowym 
Banku Austrii i Wiedeńskim Instytucie Międzynarodowych Studiów Porównawczych (2000-2002). Stypendysta 
Fulbrighta, Komisji Europejskiej, Tygodnika „Polityka”, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Włada językiem angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Opiekun naukowy SKN FM oraz inicjator GC RPP. 
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