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Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej  

dnia 27 maja 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. 

 

Inflacja CPI w ujęciu rocznym wyniosła w kwietniu -1,1% wobec -1,5% w marcu.  
W porównaniu do poprzedniego miesiąca ceny dóbr konsumpcyjnych wzrosły o 0,4%. Największy 
wpływ na wzrost wskaźnika miały podwyżki cen odzieży i obuwia, żywności i napojów 
bezalkoholowych oraz transportu. Gabinet Cieni dostrzega, że odbicie deflacji wynika przede 
wszystkim ze wzrostu światowych notowań ropy naftowej oraz podwyżek cen owoców i warzyw. 
Wskaźnik inflacji bazowej kolejny miesiąc pozostaje na niskim poziomie. 

Wzrost PKB w I kw. przyspieszył do 3,6% z 3,3% kwartał wcześniej. W opinii Gabinetu Cieni to 
przede wszystkim konsekwencja poprawy bilansu handlowego – dynamika eksportu wzrosła,  
a importu spadła. Gabinet Cieni pozytywnie ocenia przyspieszenie inwestycji i stabilny wzrost 
konsumpcji. 

                                                             
 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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Tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu było niższe od oczekiwań 
rynkowych. W ocenie Gabinetu Cieni spowolnienie wynika w dużym stopniu ze spadku produkcji 
żywności w ujęciu rocznym ze względu na wcześniejszą w tym roku Wielkanoc. Wskaźnik PMI w 
kwietniu lekko spadł, ale wciąż utrzymuje się wyraźnie powyżej wartości 50 pkt., co sygnalizuje dalszą 
poprawę warunków w polskim sektorze przemysłowym. Odnotowano największy od lutego 2014 r. 
wzrost zamówień eksportowych. W opinii Gabinetu Cieni stabilny wzrost produkcji połączony z 
wolniejszym zwiększaniem zatrudnienia świadczy o poprawie wydajności.  

W kwietniu sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 1,5% r/r. Pogorszenie dynamiki  
w porównaniu zarówno z poprzednim miesiącem, jak i kwietniem 2014 r. jest efektem zwiększenia  
w marcu wydatków na świąteczne zakupy żywnościowe. Gabinet Cieni dostrzega także wolniejszy 
wzrost konsumpcji dóbr trwałych takich jak meble oraz sprzęt RTV i AGD. Zdaniem Gabinetu Cieni 
obserwowane w maju pogorszenie nastrojów konsumenckich jest krótkotrwałe i nie zagraża 
ożywieniu gospodarczemu w średnim okresie.  

Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu spadła o 0,5 pp. do 11,2%. Odsezonowana stopa 
bezrobocia spadła po raz 19. z rzędu i wyniosła 10,9%. 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 kwietniu wzrosły o 3,7% r/r w ujęciu nominalnym oraz o 4,8% w ujęciu 
realnym. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu wzrosło o 1,1% r/r. Zdaniem 
Gabinetu Cieni ożywienie gospodarcze będzie wspierało dalszy spadek stopy bezrobocia, który wraz z 
wysoką dynamiką wynagrodzenia realnego będzie wspierał konsumpcję prywatną, wywołując presję 
na wzrost cen.  

Deficyt budżetu centralnego za okres styczeń-kwiecień 2015 r. wyniósł 16,7 mld zł,  
co stanowi 36% planu na bieżący rok. Dochody budżetowe w kwietniu wzrosły w stosunku do 
poprzedniego roku i wyniosły 96 mld zł, podczas gdy w tym okresie wydatki były na poziomie 112,7 
mld zł. Projekt harmonogramu dochodów i wydatków budżetu państwa na 2015 r. zakłada dochody na 
poziomie 297,2 mld zł oraz wydatki w kwocie 343,3 mld zł, przy deficycie 46,1 mld zł. 

W związku z wyjściem Polski z procedury nadmiernego deficytu, wyborem nowego prezydenta 
oraz zwiększeniem prawdopodobieństwa zmiany koalicji rządzącej w najbliższych wyborach Gabinet 
Cieni spodziewa się rozluźnienia polityki fiskalnej. W opinii Gabinetu Cieni wprowadzenie 
proponowanych regulacji sektora bankowego (opodatkowanie od aktywów oraz przewalutowanie 
kredytów we franku szwajcarskim) mogłoby doprowadzić do zmniejszenia akcji kredytowej i 
spowolnienia wzrostu gospodarczego.  

W maju krzywa dochodowości uległa wzrostowi na całej długości, w szczególności na długim 
odcinku. Podobna sytuacja obserwowana była w Niemczech oraz w USA. Gabinet Cieni zauważa, że 
trwający już od lutego wzrost rentowności polskich obligacji może wiązać się z wyceną powrotu 
inflacji, a tym samym wzrostem w średnim terminie stóp procentowych.  

Polski złoty w maju osłabił się. Deprecjacja krajowej waluty pokrywa się z wyprzedażą na 
węgierskim forincie. W maju nastąpiło również zachwianie koniunktury na rynkach kapitałowych. 
Lepsze od oczekiwań wyniki spółek w USA nie pomogły w dalszych wzrostach.  

W I kw. PKB w strefie euro wzrósł o 1% w ujęciu rocznym wobec 0,9% kwartał wcześniej. 
Dynamika wzrosła m.in. we Francji, Włoszech, Hiszpanii i Portugalii. Wbrew oczekiwaniom spowolniła 
natomiast gospodarka niemiecka, a Grecja ponownie wpadła  
w recesję. Badania koniunktury wskazują, że aktywność gospodarcza w Niemczech może pozostać 
umiarkowana również w II kwartale. W opinii Gabinetu Cieni brak porozumienia Grecji z 
wierzycielami wpływa destabilizująco na nastroje przedsiębiorców w całej strefie euro.  

W Stanach Zjednoczonych w I kw. PKB spadł o 0,7% w ujęciu zannualizowanym, przede 
wszystkim wskutek spadku eksportu i inwestycji. Bieżące wskaźniki koniunktury i słabszy wzrost 
zatrudnienia potwierdzają, że gospodarka USA może dalej spowalniać. Zdaniem Gabinetu Cieni  
w reakcji na te dane FOMC może opóźnić podwyżki stóp procentowych Fed do IV kwartału 2015 r. 
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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 został 
zgłoszony wniosek o obniżenie stóp procentowych o 50 punktów bazowych, jednak został on 
odrzucony 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 wzrastała przede wszystkim pod 
wpływem podwyżek cen żywności i paliw. Równolegle systematyczny spadek bezrobocia i wzrost 
wynagrodzeń realnych wzmocnią presję popytową na podwyżki cen. Mimo to według Gabinetu Cieni 
deflacja może utrzymać się do III kw. 2015 r. 

Gabinet Cieni ocenia tempo ożywienia gospodarczego jako zadowalające i w nadchodzących 
kwartałach spodziewa się wzrostu gospodarczego bazującego na silnym popycie krajowym. Z drugiej 
strony Gabinet Cieni dostrzega, że silniejszy wzrost popytu wewnętrznego niż produktu potencjalnego 
może obniżać wartość eksportu netto, a ewentualne spowolnienie gospodarcze w Niemczech może 
przełożyć się na spadek zamówień eksportowych. W związku z tym Gabinet Cieni nie wyklucza 
dalszych dostosowań polityki pieniężnej w najbliższych miesiącach. 

 

 

 

 

 

 

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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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. 

 

 


