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Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej  

dnia 4 kwietnia 2013 roku 
 

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

 stopę referencyjną – do poziomu 3,25% w skali rocznej, 

 stopę lombardową – do poziomu 4,75% w skali rocznej, 

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

 stopę redyskonta weksli – do poziomu 3,50% w skali rocznej. 

 
W lutym stopa inflacji CPI w odniesieniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku wyniosła 

1,3%. W porównaniu ze styczniem, roczny CPI obniżył się o 0,4 p.p. Największy wpływ na miesięczną 

zmianę wskaźnika miały obniżki opłat związanych z łącznością, niższe ceny odzieży i obuwia,                         

a także żywności i napojów bezalkoholowych. Największe wzrosty cen odnotowano wśród napojów 

alkoholowych i wyrobów tytoniowych, a także towarów i usług związanych z transportem. 

 Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła w lutym 1,1%, obniżając się               

o 0,3 p.p. w stosunku do stycznia. W ocenie Gabinetu Cieni, fakt ten stanowi potwierdzenie dalszego 

zaniku presji popytowej w polskiej gospodarce. Roczny wskaźnik cen producenta wzrósł z -1,2%                   

w styczniu do -0,4% w lutym. Gabinet Cieni dostrzega, że jest to pierwszy od 9 miesięcy wzrost PPI                 

i jest sygnałem wyhamowywania procesów dezinflacyjncych.  Oczekiwania inflacyjne gospodarstw 

                                                             
 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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domowych spadły z 2,2% w lutym do 1,6% w marcu.  Na rykach światowych nadal obserwuje się 

spadek cen żywności i surowców (w szczególności ropy naftowej). 

Dane z sektora realnego świadczą o kontynuacji spowolnienia gospodarczego. Produkcja 

sprzedana przemysłu obniżyła się w lutym o 2,1% r/r (poprzednio wzrost o 0,4%). Odnotowano także 

spadek nowych zamówieniach w przemyśle (o 23% r/r) oraz produkcji budowlano-montażowej 

(spadek o 11,4% r/r). Gabinet Cieni zwraca uwagę na umiarkowany wzrost produkcji dóbr 

konsumpcyjnych trwałego użytku, co może być zwiastunem poprawy koniunktury. Gabinet Cieni 

przewiduje jednak, że poprawa ta może wystąpić najwcześniej w 2014 r., przy aktywnym wsparciu ze 

strony publicznego programu dofinansowania inwestycji krajowych. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła o 0,2 p.p. do poziomu 14,4%, natomiast bezrobocie 

mierzone metodą BAEL w IV kw. 2012r. wyniosło 10,1%. Przyczyną złej sytuacji na rynku pracy jest 

spowolnienie gospodarcze oraz niedopasowanie popytu i podaży na pracę. Zatrudnienie spadło po raz 

czwarty o 0,8% w ujęciu r/r, jednak w dużej mierze jest to skutek czynników sezonowych.                  

Gabinet Cieni nie spodziewa się poprawy sytuacji w najbliższych miesiącach ze względu na planowane 

redukcje zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. 

W ujęciu rocznym wynagrodzenia nominalne w lutym wzrosły o 3,9%. Gabinet Cieni podkreśla 

jednak, że tak wysoki wzrost wynagrodzeń nastąpił za sprawą wypłat nagród i premii w górnictwie                 

i przedsiębiorstwach zaopatrywania w energię.  

Deficyt budżetu centralnego po lutym wyniósł 21,6 mld zł, co stanowi 60,9%  planu na 2013 r. 

Dochody budżetowe wyniosły 42,8 mld zł (14,3% planu). Wydatki budżetu osiągnęły z kolei poziom 

64,5 mld zł (19,3% planu). Wysoka realizacja poziomu deficytu budżetu w I kw. jest zjawiskiem 

typowym. Wysoki deficyt wynika m.in. z przyjętych w przepisach prawa materialnego 

harmonogramów niektórych płatności tj. subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego, płatności 

na realizację Wspólnej Polityki Rolnej czy wpłaty składki członkowskiej do budżetu UE. Niemniej, 

skala deficytu została dodatkowo zwiększona przez niskie wykonanie w kategorii podatków 

pośrednich, co Gabinet Cieni odczytuje jako przejaw ograniczonej konsumpcji indywidualnej, 

wpływającej na spowolnienie gospodarcze. 

Na giełdzie kontynuowana jest korekta trwająca od początku roku. Do pogłębienia spadków 

przyczyniły się ogłoszenie restrukturyzacji w cypryjskim systemie bankowym oraz spekulacje                     

na temat ograniczenia udziału OFE w systemie emerytalnym. Na rynku walutowym można zauważyć 

deprecjację polskiego złotego. Poziom kursu utrzymuje się jednak w okolicach kursu  równowagi                     

i nie wywołuje dodatkowej presji na eksporterach. 

Międzybankowe stopy procentowe obniżyły się średnio o 38 punktów bazowych w stosunku 

do poziomów z końca lutego.  Krzywa dochodowości stała się niemal płaska. Na rynku kredytowym 

utrzymują się dotychczasowe tendencje, jednak skala spadków dynamik udzielonych kredytów uległa 

nieznacznemu ograniczeniu. Wartość udzielonych kredytów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw 

spadła o 1,05% r/r w porównaniu z 1,32% w styczniu, natomiast kredytów konsumpcyjnych 

zmniejszyła się o 3,6% r/r w zestawieniu z 3,94% r/r w poprzednim miesiącu. Roczna dynamika 

kredytów mieszkaniowych natomiast wzrosła z 3,27% r/r do 4,54% r/r. Gabinet Cieni oczekuje                     

w średnim terminie poprawy wskaźników dotyczących segmentu kredytów detalicznych w rezultacie 

wprowadzenia znowelizowanej rekomendacji T. 

Dane ze strefy euro wskazują na utrzymywanie się głębokiego spowolnienia, a oczekiwania 

konsumentów i przedsiębiorców co do przyszłej sytuacji gospodarczej pozostają na niskim poziomie. 

PKB strefy euro zmalało w 2012 r. o 0,6% r/r, a ujemną kontrybucję wniosły zmiana zapasów, 

spożycie prywatne oraz nakłady inwestycyjne. Sygnały z rynku pracy odzwierciedlają dane o niskiej 

produkcji i konsumpcji. W lutym odsezonowana stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 12%. 

Inflacja roczna mierzona wskaźnikiem HICP wyniosła w lutym 1,7%, wobec 2% w styczniu,                     
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czego główną przyczyną pozostaje spadek dynamiki wzrostu cen energii. Gabinet Cieni dostrzega 

umiarkowaną poprawę sytuacji fiskalnej państw strefy euro, czego przejawem są dane  opublikowane 

przez Komisję Europejską, które wskazują, że średni stosunek deficytu budżetowego do PKB spadł                  

z 4,2% w 2011 r. do 3,5% w 2012 r. i wskazują cel 2,8% na bieżący rok. 

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

podjął decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.  

Dane dotyczące spadku produkcji, stopy bezrobocia oraz stagnacji na rynku kredytowym 

świadczą 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. W tym samym kierunku oddziaływać będzie zapowiadany 

brak obniżki stawek VAT w 2014 r. 

Jednocześnie, zdaniem Gabinetu Cieni, ostatni cykl obniżek jest wystarczającym impulsem                   

w kontekście obecnego spowolnienia i przyczyni się do wzrostu aktywności gospodarczej w I połowie 

2014 r. W opinii Gabinetu Cieni z uwagi na czasowe opóźnienie reakcji gospodarki na dotychczasowe 

obniżki stóp procentowych, dalsze luzowanie polityki pieniężnej mogłyby oddziaływać w 2014 r. 

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

po czym nastąpi jej powolny wzrost w kierunku celu inflacyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Skład Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej 

 

 

 

 

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 

adiunkt w SGH i PAN, 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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Sektor rynków finansowych 

Łukasz Pokojski  

Student II 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. 

 

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 na kierunku Ekonomia. 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. 

 

 

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 monetarny 

Michał Antoszewski antoszewski.michal@gmail.com 
 

Student II 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. 

 

Wiceprzewodniczący GC RPP / Sektor realny 

 Jacek Galiszewski jacekgal@gmail.com 
 

Jacek Galiszewski Student V roku SGH (Ekonomia) i III roku UW (Prawo). Prezes SKN Zrównoważonego Rozwoju 
oikos Warszawa. Laureat Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, stypendysta Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, 
Prezesa Rady Ministrów (dwukrotnie) oraz Ministra Edukacji Narodowej. Biegle mówi po angielsku, dobrze po 
niemiecku, uczy się rosyjskiego. Interesuje się gospodarką realną, zagadnieniem zrównoważonego rozwoju oraz 
bezpieczeństwem energetycznym. Pasjonat historii wojskowości i miłośnik gór. 

. 
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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 finansów publicznych 

Konrad Konarski konrad.kc@gmail.com 

Student III 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. 

 


