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Warszawa,  2 lutego 2015 r. 

 

 
Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej  

dnia 28 stycznia 2015 roku 
 

Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej podjął decyzję o obniżeniu stóp procentowych NBP  
o 50 punktów bazowych : 

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

 stopę lombardową – do poziomu 2,50% w skali rocznej, 

 stopę depozytową – do poziomu 0,50% w skali rocznej, 

 stopę redyskonta weksli – do poziomu 1,75% w skali rocznej. 

 

W grudniu stopa inflacji CPI w odniesieniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku 
wyniosła -1% wobec -0,6% w listopadzie. W ujęciu miesięcznym ceny dóbr konsumpcyjnych spadły  
o 0,3%. Największy wpływ na wskaźnik miały w tym okresie niższe ceny transportu oraz odzieży  
i obuwia. Gabinet Cieni dostrzega, że ważną przyczyną deflacji w Polsce jest przecena na światowym 
rynku ropy naftowej.  

Jednocześnie nieznacznie wzrosła inflacja bazowa bez cen żywności i energii, jednak wciąż 
pozostaje na niskim poziomie. Pozostałe miary inflacji bazowej obliczane przez NBP utrzymały się 
poniżej zera, podobnie jak deflator sprzedaży detalicznej. Ceny surowców na świecie wciąż spadają, 
natomiast ceny żywości ustabilizowały się.  

PKB w całym 2014 r. wzrósł o 3,3% wobec 1,7% w 2013 r. Przyspieszenie wzrostu wynika 
przede wszystkim z umocnienia popytu krajowego. Wstępne szacunki wskazują, że wzrost PKB w IV 
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kw. 2014 r. nieznacznie spowolnił. Jednocześnie wskaźnik koniunktury PMI w ostatnich miesiącach 
roku wyraźnie wzrósł. Produkcja przemysłowa oraz nowe zamówienia w przemyśle w grudniu silnie 
wzrosły w ujęciu rocznym. W opinii Gabinetu Cieni dane te świadczą o solidnych podstawach 
ożywienia gospodarczego w Polsce i pozwalają oczekiwać stabilizacji wzrostu na poziomie powyżej 
3% w średnim okresie. 

Sprzedaż detaliczna w grudniu wzrosła, zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym, przy 
czym wzrost w cenach stałych był najwyższy od maja 2014 r. Mimo to, odnotowano spadek popytu na 
niektóre kategorie dóbr trwałych. Dodatkowo w badaniach koniunktury GUS, konsumenci wskazywali 
malejącą skłonność do dokonywania ważnych zakupów. Gabinet Cieni będzie uważnie śledził rozwój 
tej tendencji – niektórzy członkowie Gabinetu Cieni interpretują te dane jako możliwy sygnał  
o pojawieniu się oczekiwań deflacyjnych wśród konsumentów.  

Stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu drugi miesiąc z rzędu wzrosła o 0,1 p.p. do poziomu 
11,5%. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku stopa bezrobocia ponownie uległa 
obniżeniu. Odsezonowana stopa bezrobocia spadła po raz 14. z rzędu i wyniosła 11,4%. 

 Wynagrodzenia nominalne wzrosły w grudniu  o 3,8% r/r , a w ujęciu realnym o 4,9%. 
Zatrudnienie utrzymało się na niezmienionym poziomie  w stosunku do listopada przy wzroście  
o 1,1% w ujęciu rocznym. W opinii Gabinetu Cieni tendencje na rynku pracy są pozytywne, a 
dynamiczne wzrosty wynagrodzenia realnego będą wzmacniać popyt konsumpcyjny w kolejnych 
miesiącach.  

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 (po listopadzie 
podatki pośrednie osiągnęły niemal 97% planu rocznego). Ministerstwo Finansów szacuje wielkość 
deficytu budżetowego w 2014 roku na poziomie ok. 30 mld zł (63,2% planu). 

Styczeń był kolejnym miesiącem, w którym obniżyła się krzywa dochodowości w Polsce, 
podobnie jak w strefie euro i w USA. Przyczyną tych zmian było rozszerzenie programu skupu 
aktywów przez EBC o obligacje rządowe. Rentowności polskich papierów skarbowych spadły do 
rekordowo niskiego poziomu. Od marca 2015 r. do września 2016 r. EBC będzie miesięcznie skupował 
aktywa o wartości 60 mld euro, zwiększając finalnie bilans o 1,1 bln euro (obecnie wynosi 2,2 bln 
euro). Zdaniem Gabinetu Cieni wpływ luzowania ilościowego EBC na wzrost gospodarczy i inflację w 
Polsce będzie umiarkowany.  

Rynek walutowy był w styczniu bardzo zmienny. To skutek decyzji EBC o rozszerzeniu skupu 
aktywów oraz uwolnienia kursu franka i obniżenia stóp procentowych przez Szwajcarski Bank 
Narodowy (SNB). Silne umocnienie franka zwiększyło raty kredytów hipotecznych polskich 
konsumentów zadłużonych w tej walucie. W ocenie Gabinetu Cieni całkowity wpływ decyzji SNB na 
polską gospodarkę będzie niewielki. Według szacunków Ministerstwa Finansów spowoduje on spadek 
konsumpcji, który obniży PKB o ok. 0,1%.  

Koniunktura w strefie euro na początku roku poprawiła się - wskaźnik PMI wyniósł w styczniu 
52,2 pkt., czyli najwięcej od 5 miesięcy.  Na dobry wynik wpłynęła głownie duża liczba nowych 
zamówień oraz niewielki wzrost zatrudnienia.  Lepsze nastroje panują zarówno w przemyśle, jak  
i w sektorze usług. Jednocześnie w strefie euro po raz pierwszy od 2009 r. wystąpiła deflacja.  

EBC zrewidował w dół prognozy gospodarcze – wzrost PKB w całym 2014 r. ma wynieść 0,8%,  
w 2015 r. 1%, zaś w 2016 r. 1,5%. Powodem tej zmiany jest m.in. gorsza od oczekiwań kondycja 
europejskiej gospodarki w drugiej połowie 2014 r. oraz niepewna sytuacja geopolityczna. Niepewność 
na rynkach dodatkowo zwiększyła wygrana radykalnej lewicowej Syrizy w wyborach 
parlamentarnych w Grecji. 

Po zapoznaniu się ze stanem gospodarki oraz po przeprowadzonej dyskusji Gabinet Cieni podjął 
decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 50 punktów bazowych. 
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 Gabinet Cieni ocenia tempo ożywienia gospodarczego w Polsce jako zadowalające, pomimo 
negatywnego wpływu spowolnienia w strefie euro i embarga rosyjskiego na unijne produkty. Zdaniem 
Gabinetu Cieni silny popyt krajowy pozwala oczekiwać stabilizacji wzrostu PKB powyżej 3% r/r  
w najbliższych kwartałach.  

W ocenie części członków Gabinetu Cieni bilans korzyści w stosunku do ryzyka obniżenia stóp 
procentowych  pozostaje dodatni. Niektórzy członkowie Gabinetu Cieni obawiają się dalszych spadków 
cen, a nawet wystąpienia oczekiwań deflacyjnych wśród konsumentów. Jednocześnie Gabinet Cieni 
dostrzega, że miesięczne dane o oczekiwaniach inflacyjnych publikowane przez NBP mogą być mylące 
w okresie deflacji, co utrudnia ocenę sytuacji. Stąd, pomimo systematycznych spadków stopy 
bezrobocia i wzrostów wynagrodzeń realnych, Gabinet Cieni zadecydował o obniżeniu stóp 
procentowych. Mimo to, zdaniem Gabinetu Cieni ujemny wskaźnik cen 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 

Robert Świstelnicki (robert.swistelnicki@gmail.com) – Sektor monetarny  

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

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

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

Michał Przybylski (michal.przybylski93@gmail.com) – Sektor finansów publicznych 

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

Jan Rosa (jan.rosa1993@gmail.com) – Sektor zagraniczny 
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