
 

 

 

GABINET CIENI RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ 
 

 
Warszawa,  2 marca 2015 r. 

 

 
Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej  

dnia 25 lutego 2015 roku 
 

Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej podjął decyzję o obniżeniu stóp procentowych NBP  
o 25 punktów bazowych : 

 stopę referencyjną – do poziomu 1,75% w skali rocznej, 

 stopę lombardową – do poziomu 2,75% w skali rocznej, 

 stopę depozytową – do poziomu 0,75% w skali rocznej, 

 stopę redyskonta weksli – do poziomu 2,00% w skali rocznej. 

 

Według wstępnych wyliczeń GUS inflacja CPI w styczniu w odniesieniu do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku wyniosła -1,3% wobec -1% w grudniu. W ujęciu miesięcznym ceny dóbr 
konsumpcyjnych spadły o 0,2%. Największy wpływ na wskaźnik w tym okresie miały niższe ceny 
transportu, a także odzieży i obuwia. Zgodnie z ankietą makroekonomiczną NBP prognozowana 
średnia inflacja wyniesie w 2015 r. 0,2%, a w 2016 r. 1,8%. Prawdopodobieństwo,  
że wzrost wskaźnika cen konsumenta w bieżącym roku nie przekroczy dolnego poziomu pasma 
dopuszczalnych wahań (1,5%) wynosi 90%. Notowania surowców na światowych rynkach wciąż 
spadają, podobnie jak ceny żywości.  

Wzrost PKB w IV kwartale 2014 r. spowolnił do 3,1% z 3,3% w poprzednim kwartale. 
Nieznacznie zmniejszyła się dynamika inwestycji i konsumpcji. Gabinet Cieni zauważa w dalszym ciągu 

                                                             
 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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utrzymującą się negatywną lukę popytową w polskiej gospodarce, która ogranicza presję na wzrost 
cen. 

Produkcja przemysłowa w styczniu wzrosła o 1,7% rok do roku wobec 8,4% w grudniu. Spadek 
dynamiki wynika przede wszystkim z efektów sezonowych. Gabinet Cieni podkreśla, że największe 
wzrosty produkcji odnotowują branże eksportowe. Styczniowe dane o PMI świadczą o wyraźniej 
poprawie koniunktury w przemyśle. Wszystkie jego składowe miały pozytywny wpływ na wzrost 
wskaźnika o 2,4 pkt. względem grudnia 2014. Największą dynamikę wykazały nowe zamówienia oraz 
produkcja.  

Wzrost PKB w strefie euro w IV kw. 2014 r. wyniósł 0,3% w ujęciu kwartalnym wobec  
0,2% w III kw. Wyraźne ożywienie zanotowały Niemcy, natomiast gospodarka francuska spowolniła. 
Zdaniem Gabinetu Cieni wzrost produkcji w niemieckim przemyśle napędzi zamówienia eksportowe z 
Polski. Odsezonowana sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła w grudniu o 2,8% rok do roku 
wobec 1,6% w listopadzie. Gabinet Cieni pozytywnie ocenia dane ze strefy euro i oczekuje dalszej 
poprawy koniunktury. 

Wskaźnik PMI wyniósł w lutym 53,5 pkt. wobec 52,6 pkt. w styczniu i jest to najlepszy wynik od  
7 miesięcy. Wzrosła zarówno produkcja, nowe zamówienia jak i zatrudnienie. Dobre nastroje panują 
zarówno w przemyśle jak i w usługach. We Francji wartość wskaźnika jest najwyższa od kwietnia 
2011 r. Zdaniem Gabinetu Cieni poprawa nastrojów w strefie euro wynika częściowo z zapowiadanego 
przez EBC skupu aktywów. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu wzrosła o 0,5 p.p. do poziomu 12%. Podobnie jak  
w grudniu, stopa bezrobocia zmniejszyła się o 1,9 p.p w stosunku do analogicznego miesiąca roku 
poprzedniego. Odsezonowana stopa bezrobocia spadła po raz 16. z rzędu i wyniosła 11,3%. W IV 
kwartale wskaźnik bezrobocia mierzony metodą BAEL obniżył się do 8,1% z 8,2% w poprzednim 
kwartale. 

Wynagrodzenia w styczniu wzrosły o 3,6% rok do roku w ujęciu nominalnym i o 5% w ujęciu 
realnym. Jednocześnie wzrost zatrudnienia nieznacznie przyspieszył.  W opinii Gabinetu Cieni dalsza 
poprawa sytuacji na rynku pracy będzie sprzyjała podwyżkom cen w średnim okresie.  

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. Ministerstwo 
finansów prognozuje deficyt budżetowy w 2014 roku na poziomie ok. 30 mld zł (63,2% planu). 

W lutym krzywa dochodowości w Polsce nieznacznie wzrosła, podobnie jak w USA oraz 
przeciwnie do strefy euro, gdzie zauważalny był jej spadek. W ocenie Gabinetu Cieni przyczyną 
odmiennych kierunków zmian krzywej dochodowości jest rozbieżność działań Fed i EBC. W strefie 
euro w marcu rozpocznie się program luzowania ilościowego, podczas gdy w USA wycena kontraktów 
FRA wskazuje na możliwe dwie podwyżki stóp procentowych jeszcze w 2015 roku. 

Złoty nieznacznie umocnił się w lutym do dolara, przy znaczącej aprecjacji w stosunku do euro 
oraz franka szwajcarskiego. Podobnie zachowywała się również większość walut krajów rozwijających 
się. Silna, początkowa aprecjacja franka po zaprzestaniu obrony kursu waluty przez SNB wygasła,  
co skutkuje korektą. Gabinet Cieni zauważa ryzyko możliwej aprecjacji kursu złotego w stosunku do 
euro w związku z rozpoczęciem w marcu skupu obligacji rządowych przez EBC. 

W USA w IV kwartale 2014 r. PKB wzrosło o 2,2% w ujęciu rocznym wobec 5%  
w III kwartale.  Dodatni wkład do wzrostu miały wydatki konsumenckie, inwestycje oraz eksport. 
Ujemnie na wzrost wpłynął jednie spadek wydatków federalnych. Pomimo lekkiego wzrostu 
bezrobocia, Gabinet Cieni pozytywnie ocenia sytuację na rynku pracy w USA i spodziewa się pierwszej 
podwyżki stóp procentowych Fed w drugiej połowie 2015 r. 
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Po zapoznaniu się ze stanem gospodarki oraz po przeprowadzonej dyskusji Gabinet Cieni podjął 
decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych. 

 Gabinet Cieni ocenia tempo ożywienia gospodarczego w Polsce jako zadowalające, pomimo 
ograniczeń w handlu z Rosją i niestabilnej sytuacji na wschodzie. Zdaniem Gabinetu Cieni poprawa 
koniunktury może mieć charakter trwały, co sugerują także prognozy popytu, zamówień oraz 
produkcji. Gabinet Cieni oczekuje stabilizacji wzrostu PKB powyżej 3% rok do roku w najbliższych 
kwartałach dzięki silnemu popytowi krajowemu. 

W opinii Gabinetu Cieni dostosowanie polityki pieniężnej przy bieżącej dynamice cen pozwoli 
zmniejszyć ryzyko wpadnięcia w pułapkę deflacyjną w przypadku wystąpienia negatywnego szoku 
zewnętrznego. Jednocześnie Gabinet Cieni dostrzega, że realna stopa procentowa jest obecnie 
relatywnie wysoka, co wydłuża czas powrotu inflacji do celu. Stąd, pomimo systematycznych spadków 
stopy bezrobocia i wzrostów wynagrodzeń realnych, Gabinet Cieni zadecydował o obniżeniu stóp 
procentowych. Mimo to, zdaniem Gabinetu Cieni ujemna inflacja może utrzymać się nawet do połowy 
roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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 

Kamil Pastor (pastorkamil@gmail.com) – Sektor monetarny  

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

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

Dorota Ścibisz (d.k.scibisz@gmail.com) – Sektor realny 

Piotr Szczerba (sztetter@gmail.com) – Sektor realny 

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

Paweł Głusiński (p.glusin@gmail.com) – Sektor finansów publicznych 

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