
 

 

 

GABINET CIENI RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ 
 

 
Warszawa,  5 maja 2015 r. 

 

 
Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej  

dnia 29 kwietnia 2015 roku 
 

Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej podjął decyzję o pozostawieniu stóp procentowych 
NBP na niezmienionym poziomie: 

 stopę referencyjną – na poziomie 1,50% w skali rocznej, 

 stopę lombardową – na poziomie 2,50% w skali rocznej, 

 stopę depozytową – na poziomie 0,50% w skali rocznej, 

 stopę redyskonta weksli – na poziomie 1,75% w skali rocznej. 

 

Stopa inflacji CPI w ujęciu rocznym wyniosła w marcu -1,5% wobec -1,6% w lutym. Jest to 
pierwszy wzrost dynamiki cen od ponad roku. W ujęciu miesięcznym ceny dóbr konsumpcyjnych 
wzrosły o 0,2% po spadku o 0,1% w poprzednim miesiącu. Największy wpływ na wzrost wskaźnika  
w marcu miały wyższe ceny w zakresie transportu oraz odzieży i obuwia. W przeciwnym kierunku 
oddziaływał spadek cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz towarów i usług związanych  
z rekreacją i kulturą. Gabinet Cieni dostrzega, że odbicie deflacji w Polsce wynika przede wszystkim ze 
wzrostu światowych cen ropy naftowej. Wskaźnik cen bez żywności i energii wyniósł 0,2% wobec 
0,4% w styczniu. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły w marcu o 2,4% r/r wobec spadku  
o 2,7% w lutym.  

W marcu wzrosły dynamiki produkcji przemysłowej i nowych zamówień w przemyśle w ujęciu 
rocznym. Gabinet Cieni pozytywnie ocenia wzrosty sprzedaży maszyn produkcyjnych oraz dóbr 

                                                             
 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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konsumpcyjnych trwałego użytku. Zgodnie z wynikami badań ankietowych NBP mimo utrzymującej 
się deflacji przedsiębiorstwa nie odkładają w czasie inwestycji ani zakupów surowców. Choć prognozy 
popytu, zamówień oraz produkcji wskazują na lekkie osłabienie koniunktury w II kw. 2015 r., zdaniem 
Gabinetu Cieni będzie ono miało charakter przejściowy.  

W marcu wyraźnie przyspieszyła sprzedaż detaliczna w cenach stałych. Zdaniem Gabinetu Cieni 
to konsekwencja wzmożonych zakupów żywności przed Wielkanocą i zwiększonej konsumpcji dóbr 
trwałego użytku. Gabinet Cieni oczekuje, że sprzedaż detaliczna będzie dalej silnie rosła, na co 
wskazują badania GUS – zgodnie z nimi nastroje konsumencie są najlepsze od 2008 r.  

 Stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu spadła o 0,3 pp. do 11,7%. Odsezonowana stopa 
bezrobocia spadła po raz 18. z rzędu i wyniosła 11%. Świadczy to o pozytywnej tendencji na rynku 
pracy, która w opinii Gabinetu Cieni będzie kontynuowana. W IV kwartale wskaźnik bezrobocia 
mierzony metodą BAEL obniżył się do 8,1% z 8,2% w poprzednim kwartale.  

Wynagrodzenia w marcu wzrosły o 4,9% r/r w ujęciu nominalnym oraz 6,5% w ujęciu realnym. 
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu wzrosło o 1,1% r/r. Zdaniem Gabinetu 
Cieni ożywienie gospodarcze będzie wspierało dalszy spadek stopy bezrobocia. W opinii Gabinetu Cieni 
wysokie wzrosty wynagrodzeń, zarówno w ujęciu nominalnym jak i realnym wraz ze zmniejszeniem 
się odsetka osób bezrobotnych będą wspierały konsumpcję prywatną, wywołując presję na wzrost 
cen. 

Deficyt budżetu centralnego za okres styczeń-marzec 2015 roku wyniósł 16,7 mld zł, co stanowi 
36% planu na bieżący rok. Dochody budżetowe w marcu wzrosły w stosunku do poprzedniego roku  
i wyniosły 67,8 mld zł, podczas gdy w tym okresie wydatki były na poziomie 84,5 mld zł. Projekt 
harmonogramu dochodów i wydatków budżetu państwa na 2015 r. zakłada dochody na poziomie 
297,3 mld zł oraz wydatki w kwocie 343,3 mld zł, przy deficycie 46,1 mld zł. 

W kwietniu krzywa dochodowości w Polsce podniosła się na całej długości. Z kolei w Niemczech 
oprocentowanie obligacji dla wszystkich terminów zapadalności obniżyło się. W ocenie Gabinetu Cieni 
główną przyczyną był dalszy skup aktywów realizowany przez Europejski Bank Centralny. W Stanach 
Zjednoczonych krzywa dochodowości pozostała na poziomie podobnym co w marcu, co zdaniem 
Gabinetu Cieni może być konsekwencją rozczarowujących danych makroekonomicznych. 

Na rynku walutowym w kwietniu widoczna była niepewność. Amerykański dolar przestał się 
umacniać. Polski złoty umacniał się wobec euro i dolara, pozostając stabilnym względem funta oraz 
franka. W opinii Gabinetu Cieni dalsza aprecjacja złotego, zwłaszcza w stosunku do euro może opóźnić 
powrót inflacji do celu NBP. 

Wskaźnik PMI dla strefy euro w kwietniu spadł o 0,5 pkt do 53,5 pkt. Gorsze nastroje 
deklarowały przede wszystkim firmy z Niemiec i Francji, jednak w większości pozostałych krajów 
strefy wskaźnik PMI wzrósł. Koniunktura w strefie euro w średnim terminie poprawia się, co w opinii 
Gabinetu Cieni może być efektem programu skupu aktywów przez EBC. 

W I kw. 2015 r. PKB w USA wzrósł o 0,2 proc. w ujęciu zannualizowanym wobec 2,2 proc.  
w IV kw. 2014 r. Dodatnio na wzrost wpłynęły wydatki konsumpcyjne oraz zapasy, a silny ujemny 
wkład miał eksport netto, inwestycje oraz wydatki rządowe. W ocenie Gabinetu Cieni spowolnienie 
eksportu może wynikać z aprecjacji dolara. 

W Chinach wzrost PKB w I kw. 2015 r. wyniósł 7 proc. w ujęciu rocznym wobec 7,4 proc.  
w IV kw. 2014 r. To najgorszy wynik od 2009 r. Spowolnił zarówno popyt konsumpcyjny jak  
i inwestycje. Jedynie dynamika eksportu poprawiła się w pierwszych miesiącach 2015 r. Z uwagi na 
spowolnienie gospodarcze w Chinach od zeszłego roku bank centralny prowadzi ekspansywną 
politykę pieniężną – ostatnią decyzją Ludowego Banku Chin była obniżka rezerw obowiązkowych w 
kwietniu o 100 pkt. bazowych do poziomu 18,5%. Dodatkowo chiński rząd wprowadził ułatwienia 
przy zakupie mieszkań w postaci m. in. zmniejszenia wymaganego wkładu własnego. Równocześnie 
indeksy giełd w Szanghaju i Hong Kongu dynamicznie rosną. Gabinet Cieni uważnie obserwuje sytuację 
ze względu na rosnące ryzyko powstania baniek spekulacyjnych na chińskiej giełdzie oraz rynku 
nieruchomości. Co więcej, Gabinet Cieni dostrzega możliwy negatywny wpływ dalszego pogorszenia 
się koniunktury w Chinach na gospodarkę światową. 
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Po zapoznaniu się ze stanem gospodarki i przeprowadzonej dyskusji Gabinet Cieni podjął 
decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Na posiedzeniu 
zgłoszone zostały wnioski o obniżenie stóp procentowych o 50 i 25 punktów bazowych, jednak zostały 
one odrzucone większością głosów.  

 W opinii Gabinetu Cieni dotychczasowe obniżki stóp procentowych są wystarczające,  
aby zniwelować ryzyko utrzymywania się inflacji znacząco poniżej celu w średnim okresie. Zdaniem 
Gabinetu Cieni w najbliższych miesiącach dynamika cen będzie stopniowo wzrastała przede wszystkim 
dzięki odbiciu cen paliw i żywności. Część członków Gabinetu Cieni jest zdania, że obniżenie stóp 
procentowych nie wpłynęłoby na istotne wzrost dynamiki cen, ze względu na dominujący obecnie 
wpływ czynników egzogenicznych na kształtowanie tego wskaźnika. Dodatkowo systematyczne 
spadki stopy bezrobocia i wzrosty wynagrodzeń realnych według Gabinetu Cieni wzmocnią presję 
popytową na podwyżki cen w średnim okresie. Mimo to, zdaniem Gabinetu Cieni ujemna inflacja może 
utrzymać się nawet do III kw. 2015 r. 

Gabinet Cieni ocenia tempo ożywienia gospodarczego w Polsce jako zadowalające, a silny popyt 
krajowy będzie zapewne wspierał wzrost gospodarczy w kolejnych kwartałach. Gabient Cieni 
dostrzega jednak podwyższone ryzyko wystąpienia negatywnych szoków zewnętrznych 
spowodowanych ewentualnym wyjściem Grecji ze strefy euro czy pęknięciem bańki spekulacyjnej w 
Chinach. Konsekwencje tych wydarzeń mogłyby spowolnić wzrost PKB w Polsce i opóźnić powrót 
inflacji do celu. Co więcej, ewentualne dalsze umocnienie złotego do głównych walut może obniżyć 
ceny towarów importowanych i negatywnie oddziaływać na polski eksport. W związku z tym Gabinet 
Cieni nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej w najbliższych miesiącach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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