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Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej  

dnia 29 maja 2013 roku 
 

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

 stopę referencyjną – do poziomu 3,00% w skali rocznej, 

 stopę lombardową – do poziomu 4,50% w skali rocznej, 

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

 stopę redyskonta weksli – do poziomu 3,25% w skali rocznej. 

 
Kwiecień był ósmym z rzędu miesiącem utrzymywania się dezinflacji w Polsce. Wskaźnik CPI 

w odniesieniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku wyniósł 0,8%, obniżając się o 0,2 p.p.              

w porównaniu z marcem. Największy wpływ na miesięczny spadek indeksu miały ceny związane                 

z transportem. Największe wzrosty cen odnotowano w zakresie rekreacji i kultury, a także odzieży               

i obuwia. 

Po raz pierwszy o 10 lat inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii przekroczyła 

poziom inflacji CPI i wyniosła 1,1% w stosunku rocznym. Roczny wskaźnik cen producenta (PPI) 

obniżył się z -0,7% w marcu do -2,0% w kwietniu, odzwierciedlając ujemną presję kosztową                         

w sektorze przemysłowym. Zdaniem Gabinetu Cieni, przedstawione dane prowadzą do wniosku,                    

iż obserwowany proces dezinflacji jest w dużej mierze skutkiem czynników o charakterze 

podażowym. 
                                                             
 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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Oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych spadły ósmy miesiąc z rzędu i wyniosły                  

w kwietniu 1,1%. Gabinet Cieni dostrzega ponadto utrzymujący się wysoki odsetek ankietowanych 

spodziewających się spadku CPI. Światowe ceny surowców uległy stabilizacji  po gwałtownej obniżce 

w kwietniu. 

PKB w I kw. 2013 r. był realnie wyższy o 0,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku 

poprzedniego oraz o 0,1% wyższy w porównaniu z poprzednim kwartałem. Produkcja sprzedana 

przemysłu wzrosła w kwietniu o 2,7% r/r. W rozbiciu na główne grupowania przemysłowe spadki w 

ujęciu r/r zanotowały dobra związane z energią. Wzrosła produkcja dóbr zaopatrzeniowych, 

inwestycyjnych, konsumpcyjnych nietrwałych oraz trwałych. Według Gabinetu Cieni może być to 

oznaka stopniowego ożywienia gospodarczego. 

Sprzedaż detaliczna w ujęciu rocznym skurczyła się w kwietniu o 0,2% r/r. Nowe zamówienia 

w przemyśle w kwietniu wzrosły o 0,5% r/r, z kolei produkcja budowlano-montażowa spadła                      

o 23,1% r/r. Zdaniem Gabinetu Cieni tak niska dynamika produkcji w ujęciu rocznym wynika                      

w znacznym stopniu z efektu bazy statystycznej spowodowanego inwestycjami związanymi z Euro 

2012. 

 Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w kwietniu 14% i w porównaniu do marca spadła 

o 0,4 p.p. Gabinet Cieni dostrzega jednak, że spadek ten spowodowany jest przede wszystkim 

czynnikami sezonowymi. Najnowsze dane dotyczące rynku pracy mierzone metodą BAEL nie są 

optymistyczne. W I kw. br. współczynnik aktywności zawodowej spadł do poziomu 55,5% przy 

jednoczesnym wzroście bezrobocia do 11,3%. W obszarze wynagrodzeń po raz kolejny został 

odnotowany nominalny wzrost o 3% r/r (realnie o 2,2%), jednak zdaniem Gabinetu Cieni wynika                 

on w dużym stopniu z niskiej bazy statystycznej. 

Deficyt budżetu centralnego po kwietniu wyniósł 31,7 mld zł, co stanowiło wykonanie 89,3% 

planu i było wyższe niż zakładano w harmonogramie (84,5%). Wysoka realizacja deficytu jest 

wynikiem przede wszystkim obniżonych dochodów z podatków pośrednich. Dane te Gabinet Cieni 

odczytuje  jako kolejny przejaw spowolnienia gospodarczego oraz spadku popytu krajowego. 

KE ogłosiła, że Polska nie spełniła warunków zakończenia procedury nadmiernego deficytu               

i przyznała kolejne dwa lata na sprowadzenie deficytu budżetu centralnego do progu 3% PKB. 

Ponadto, KE w swoich rekomendacjach zwróciła uwagę na podwyższone ryzyko przekroczenia 

progów bezpieczeństwa dla zadłużenia publicznego, które warunkowane jest przede wszystkim 

spowolnieniem gospodarczym - osłabieniem popytu wewnętrznego, obniżonym poziomem inwestycji 

przedsiębiorstw i stagnacją na rynku pracy. Komisja szacuje, że zadłużenie liczone według unijnej 

metodologii wzrośnie w tym roku do 57,5% PKB (54,6% wg metodologii krajowej), a w 2014 r.                  

do prawie 59% (56,4% według metodologii krajowej).  

W maju międzybankowe stopy procentowe obniżyły się średnio o 35 punktów bazowych,                 

z czego największe zmiany można odnotować w stopach o dłuższych terminach (3M i dłuższe). 

Krzywa dochodowości przyjęła zdecydowanie odwrócony kształt w porównaniu do kwietnia, kiedy 

stopy były w większości na bardzo zbliżonym poziomie. Poziomu stóp procentowych jest obecnie 

najniższym w historii. 

Na giełdzie w kwietniu można było zaobserwować trend wzrostowy, WIG20 wzrósł o 7,52%. 

Kurs euro w stosunku do złotego w maju umocnił się. Mimo zaobserwowanych tendencji Gabinet Cieni 

nie dostrzega ryzyka wystąpienia zwiększonej presji na eksporterów. 

Na rynku kredytowym nadal nie widać oznak ożywienia. Wartość należności z tytułu kredytów 

inwestycyjnych przedsiębiorstw w kwietniu spadła o -1,5% r/r (w stosunku do -1,29% r/r w marcu). 

Wsparciem w najbliższych miesiącach dla finansowania inwestycji w Polsce powinien okazać się 

program Inwestycje Polskie. Rynek kredytów konsumpcyjnych w ujęciu rocznym zmniejszył się                   

o 2,48%. W segmencie tym obserwujemy jednak systematyczny spadek ujemnej dynamiki. 
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Dodatkowo, Gabinet Cieni dostrzega czynniki, tj. złagodzenie rekomendacji T i spadek stóp 

procentowych, które mogą wzmocnić tę tendencję. Z kolei na rynku kredytów mieszkaniowych 

zanotowano wzrost o 2,82% r/r. W związku z zapowiadanym uruchomieniem programu Mieszkanie 

dla Młodych z początkiem 2014 r. Gabinet Cieni nie oczekuje wyraźnej poprawy wskaźnika wzrostu 

jeszcze w tym roku.  

Europejski Bank Centralny w maju obniżył stopę procentową podstawowych operacji 

refinansujących o 25 punktów bazowych do 0,50%. Decyzja ta uzasadniona była niską presją 

popytową w perspektywie średniego okresu i prognozami obniżonego wzrostu gospodarczego                    

w strefie euro. Inflacja w strefie euro rok do roku wyniosła w maju 1,2% wobec 1,7% w kwietniu. 

Gabinet Cieni ocenia, że istotną kontrybucję do spadających cen w strefie euro mogła mieć obniżka cen 

nośników energii. Oczekiwania inflacyjne są zakotwiczone i utrzymują się poniżej 2 %. Gabinet Cieni 

dostrzega utrzymującą się fragmentację na europejskich rynkach finansowych, która objawia się 

zróżnicowaniem stóp procentowych w poszczególnych państwach, co wyraźnie osłabia skuteczność 

mechanizmu transmisji monetarnej. 

W I kw. 2013 r. w strefie euro odnotowano spadek PKB o 0,1% r/r. Jest to szósty z rzędu 

kwartał, w którym europejska gospodarka się kurczy. Brakuje oznak poprawy sytuacji na rynku pracy 

- stopa bezrobocia w strefie ponownie wzrosła i wyniosła w kwietniu 12,2% wobec 12,1% w marcu 

b.r.  

Amerykańskie PKB w I kw. 2013 r. wzrosło w ujęciu rocznym o 2,5%. Sytuacja w gospodarce 

USA jest umiarkowanie pozytywna, jednak pozytywne dynamiki wskaźników gospodarczych                    

(np. sprzedaż detaliczna, nowe miejsca pracy) z biegiem roku ulegają zahamowaniu. CPI w ujęciu 

rocznym wyniosło 1,1% w porównaniu do 1,5% w marcu. 

Po zapoznaniu się ze stanem gospodarki oraz po przeprowadzonej dyskusji Gabinet Cieni 

podjął decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. 

Odczyty z gospodarki dotyczące spadku sprzedaży detalicznej, pogorszenia sytuacji na rynku 

pracy oraz wskazujące na stagnację na rynku kredytowym świadczą w opinii Gabinetu Cieni                            

o utrzymywaniu się spowolnienia gospodarczego w Polsce. 

W ocenie Gabinetu Cieni, dokonane dotychczas obniżki stóp procentowych w sposób istotny 

ograniczają ryzyko ukształtowania się inflacji poniżej celu w średnim okresie. Ponadto, Gabinet Cieni 

uważa, że możliwości stymulowania gospodarki przez kanał monetarny uległy w dużym stopniu 

wyczerpaniu po obniżkach w sumie o 175 punktów bazowych w ciągu ostatnich 7 miesięcy. 

Kontynuacja cyklu mogłaby negatywnie odbić się na sile oddziaływania banku centralnego                           

w przyszłości, a ponadto wskutek opóźnionej reakcji gospodarki mogłaby zadziałać procyklicznie                    

w połowie 2014 roku. 

Gabinet Cieni oczekuje, iż najniższy poziom inflacji zostanie odnotowany w II kw. br., po czym 

nastąpi jej powolny wzrost, głównie wskutek silnego oddziaływania statystycznych efektów bazy.             

W przeciwnym kierunku oddziaływać będzie natomiast utrzymywanie się ujemnej luki popytowej 

oraz prawdopodobne obniżenie cen energii elektrycznej od lipca br. Stąd, bardzo prawdopodobne jest 

utrzymanie się wskaźnika inflacji bazowej powyżej wskaźnika CPI przez większość bieżącego roku. 
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Skład Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej 

 

 

 

Członkowie Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wiceprzewodniczący GC RPP / Sektor finansów publicznych 

 Kamil Klupa kklupa@gazeta.pl 

student II roku Studium Magisterskiego SGH (Finanse i Rachunkowość) i IV roku Wydziału Prawa i Administracji UW 
(Prawo). Laureat IV i V Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej i XX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Stypendysta 
Ministra Edukacji Narodowej. Zna język angielski i niemiecki. Interesuje się rynkami finansowymi i prawem rynków 
kapitałowych. W wolnych chwilach miłośnik piłki nożnej i pieszych wypraw przez góry.  

  

Przewodniczący GC RPP / Sektor monetarny 

 Tomasz Kleszcz tom.kleszcz@gmail.com 
 

Student II roku studiów licencjackich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Laureat XII i III miejsca licealnej 
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz V i III Olimpiady Przedsiębiorczości. Interesuje się teorią optymalnego 
opodatkowania, problematyką zawodności rynku i polityką pieniężną. Mówi po angielsku, uczy się hiszpańskiego. 
Wolny czas poświęca na podróże, szczególnie wędrówki górskie. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

Wiceprzewodniczący GC RPP / Sektor realny 

 
Jacek Galiszewski jacekgal@gmail.com 

 

Jacek Galiszewski Student II roku studium magisterskiego SGH (Ekonomia) i III roku UW (Prawo). Członek Executive 
Board oikos International z siedzibą w St. Gallen. Prezes SKN Zrównoważonego Rozwoju oikos Warszawa w roku 
akademickim 2011/2012, a także były prezes Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej. Laureat Olimpiady Wiedzy 
Ekonomicznej, stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Prezesa 
Rady Ministrów (dwukrotnie) oraz Ministra Edukacji Narodowej. Zdobywca I miejsca w V Mistrzostwach Polski Debat 
Parlamentarnych oraz mistrz Uniwersytetu Warszawskiego w pływaniu stylem motylkowym w 2011 roku. Biegle mówi 
po angielsku, dobrze po niemiecku. Interesuje się zagadnieniem zrównoważonego rozwoju oraz bezpieczeństwem 
energetycznym. 

. 

 

 



Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – czerwiec 2013 

 

5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

Tomasz Piechula – sektor realny 

Jan Rosa – sektor zagraniczny 

Paweł Ropiak – sektor rynków finansowych 

Sektor rynków finansowych 

Łukasz Pokojski  

Student I roku Studium Magisterskiego SGH (kierunek Finanse i Rachunkowość). Specjalizuje się w tematyce rynków 
finansowych. Interesuje się psychologią inwestowania oraz oceną efektywności inwestycji. Włada językiem angielskim 
i niemieckim, uczy się języka hiszpańskiego. Prywatnie fan sportów motorowych, miłośnik rocka progresywnego oraz 
wielbiciel pióra Ryszarda Kapuścińskiego i spływów kajakowych. 

 

Sektor zagraniczny 

Jan Szumieł jan.szumiel@gmail.com 

Absolwent Studium Licencjackiego SGH (Ekonomia) i student II roku UW (Matematyka). Stypendysta m. st. 
Warszawy za osiągnięcia sportowe. Biegle włada językiem angielskim, komunikatywnie niemieckim, uczy się języka 
francuskiego. Interesuje się teorią gier, ekonomią dobrobytu i pracy. Wielki pasjonat wszelkiej aktywności sportowej, 
przede wszystkim sportów wodnych (żeglarstwo, windsurfing, kajakarstwo) i pieszych wypraw górskich. W 2007 roku 
zdobył Mistrzostwo Polski Juniorów w Brydżu Sportowym, który trenuje od 8 lat.  

Sektor rynków finansowych 

Paweł Pisany ppisany@gmail.com 

Student III roku SGH (Finanse i Rachunkowość) oraz II roku Wydziału Prawa i Administracji UW (Prawo), 
Stypendysta Prezesa Rady Ministrów (2007), finalista Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (2008) oraz Olimpiady 
Historycznej (2008). Odbył praktyki w Narodowym Banku Polskim (Biuro ds. Integracji ze Strefą Euro) oraz w 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Departament Analiz Strategicznych). Mówi po angielsku (IELTS – Overall Band 
7), uczy się niemieckiego. Członek SKN FM od listopada 2009. Interesuje się rynkami finansowymi, integracją 
walutową  i historią. 

 

Sektor realny 

Karolina Jańczak janczak.karolina@gmail.com 
 

Studentka II roku Studium Magisterskiego SGH (Ekonomia). Dwukrotnie nagrodzona brązowym medalem na 
Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców za prace z fizyki doświadczalnej. Odbyła praktyki w fundacji 
naukowej CASE oraz banku BGŻ. Interesuje się teorią gier oraz polityką pieniężną. Przewodnicząca SKN FM w r.a. 
2011/2012. Biegle włada językiem angielskim, komunikatywnie językiem niemieckim, uczy się języka rosyjskiego. W 
wolnym czasie czyta książki podróżnicze oraz jeździ na wycieczki rowerowe.

. 
 

Sektor finansów publicznych 

Konrad Konarski konrad.kc@gmail.com 

Student II roku Studium Licencjackiego SGH (Kierunek: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne). Do 
jego naukowych zainteresowań należą m. in. polityka gospodarcza, ekonomia dobrobytu oraz modelowanie 
makroekonomiczne. W wolnych chwilach zaangażowany w wolontariat i działalność w organizacjach pozarządowych. 
Członek SKN FM od października 2010 r. Mówi biegle po angielsku, komunikatywnie po niemiecku. 

 

Sektor monetarny 

Michał Antoszewski antoszewski.michal@gmail.com 
 

Student I roku Studium Magisterskiego SGH (kierunek Ekonomia). Do jego zainteresowań naukowych należy polityka 
pieniężna (szczególnie zagadnienie transmisji impulsów monetarnych), rynki instrumentów pochodnych oraz 
modelowanie i prognozowanie makroekonometryczne. Biegle włada językiem angielskim (LCCI – Level 4) oraz 
niemieckim. Odbywa staż w banku Societe Generale. Członek SKN FM od października 2009 r. 

 


