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Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej  

dnia 8 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 -1,6% w lutym wobec -1,2% w styczniu. W ujęciu 
miesięcznym ceny dóbr konsumpcyjnych spadły o 0,1% po spadku o 0,2% w poprzednim miesiącu. 
Największy wpływ na wskaźnik w lutym miały niższe ceny odzieży i obuwia oraz transportu. 
W przeciwnym kierunku oddziaływały ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.  

Wskaźnik cen bez żywności i energii wyniósł 0,4% wobec 0,6% w styczniu. Zdaniem Gabinetu 
Cieni obniżenie wskaźnika wynika przede wszystkim z efektu bazy dotyczącego alkoholu  
i wyrobów tytoniowych wraz z pogłębieniem spadków cen odzieży i obuwia. Światowe ceny 
surowców energetycznych wzrosły po ośmiu miesiącach spadków. 

Wzrost PKB w IV kwartale 2014 r. spowolnił do 3,1% z 3,3% w poprzednim kwartale. 
Nieznacznie zmniejszyła się dynamika inwestycji i konsumpcji. Gabinet Cieni zauważa w dalszym ciągu 

                                                             
 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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utrzymującą się negatywną lukę popytową w polskiej gospodarce, która ogranicza presję na wzrost 
cen. 

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w lutym był wyższy od oczekiwań rynkowych - 
największy udział we wzroście miało przetwórstwo przemysłowe. Wskaźnik PMI w marcu lekko 
spadł, jednak zdaniem Gabinetu Cieni wartość indeksu w całym I kwartale wskazuje na wyraźną 
poprawę sytuacji w sektorze przemysłowym. 

Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w cenach stałych spadło w lutym do 2,4% w ujęciu 
rocznym, z 3,6% w poprzednim miesiącu. Zdaniem Gabinetu Cieni spowolnienie jest konsekwencją 
efektu bazy związanego ze sprzedażą samochodów – do końca marca 2014 r. obowiązywały 
korzystniejsze zasady rozliczania VAT. Według badań GUS konsumenci pozytywnie oceniają bieżącą 
oraz przyszłą sytuację ekonomiczną, choć badani deklarują mniejszą skłonność do dokonywania 
ważnych zakupów.  

Według wstępnych danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia 
rejestrowanego w marcu spadła do 11,7% z 12% w poprzednim miesiącu. 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 lutym wzrosły o 3,2% rok do roku w ujęciu nominalnym oraz o 4,9% w ujęciu 
realnym. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym wzrosło o 1,2% r/r, podobnie 
jak w poprzednim miesiącu. W opinii Gabinetu Cieni dalsza znacząca poprawa na rynku pracy wraz z 
utrzymującym się wysokim wzrostem wynagrodzenia realnego będzie istotnie wspierało konsumpcję 
prywatną, co w konsekwencji powinno wpłynąć na wzrost cen. 

Deficyt budżetu centralnego za okres styczeń-luty 2015 roku wyniósł 11,3 mld zł, co stanowi 
24,6% planu (zgodnie z harmonogramem). Dochody budżetowe wyniosły 47,2 mld zł, zaś wydatki 
58,5 mld zł (zarówno dochody, jak i wydatki znajdowały się poniżej zakładanego harmonogramu). 
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 marcu krzywa dochodowości w Polsce nie uległa istotnym zmianom na krótkim końcu. W 
USA krzywa dochodowości uległa lekkiemu wypłaszczeniu, a w strefie euro obniżyła się po raz 
kolejny. Według Gabinetu Cieni główną przyczyną spadku rentowności w strefie euro był rozpoczęty w 
marcu skup obligacji rządowych przez EBC. Spowodował on również odpływ kapitału z obszaru 
wspólnej waluty, co rodziło dalszą presję na deprecjację euro, zwłaszcza w stosunku do dolara.  

W rezultacie działań EBC oraz relatywnie wysokich rentowności polskich obligacji  
w porównaniu do strefy euro krajowa waluta w marcu znacząco się umocniła. Najsilniejsze 
umocnienie było odnotowane w stosunku do euro oraz korony norweskiej. Według Gabinetu Cieni 
czynnikiem, który istotnie wpłynął na zwiększenie zmienności na rynku było obniżenie prognozy 
wzrostu inflacji oraz wzrostu gospodarczego dla USA przez Rezerwę Federalną. 

Wzrost PKB w strefie euro w IV kw. 2014 r. wyniósł 0,3 proc. w ujęciu kwartalnym wobec  
0,2 proc. w III kw. Wyraźne ożywienie zanotowały Niemcy, natomiast gospodarka francuska 
spowolniła. Wskaźnik PMI w strefie euro wzrósł do poziomu 54 pkt i jest najwyższy od 11 
miesięcy. Korzystna koniunktura panuje przede wszystkim w Irlandii, Hiszpanii oraz w Niemczech. 
Optymistyczne dane dotyczą zarówno sektora usługowego, jak i przemysłowego. Zdaniem Gabinetu 
Cieni dane te mogą wskazywać na dalsze przyspieszenie wzrostu gospodarczego w I kwartale.  

W USA zatrudnienie w prywatnym sektorze pozarolniczym wzrosło w marcu o 129 tys. miejsc 
pracy wobec 264 tys. w lutym. Stopa bezrobocia pozostała na tym samym poziomie co w lutym – 5,5 
proc. Zdaniem Gabinetu Cieni dane te mogą wpłynąć na opóźnienie decyzji FOMC o podwyżce stóp 
procentowych w USA.  
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Po zapoznaniu się ze stanem gospodarki i przeprowadzonej dyskusji Gabinet Cieni podjął 
decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. 

 Gabinet Cieni ocenia tempo ożywienia gospodarczego w Polsce jako zadowalające, pomimo 
ograniczeń w handlu z Rosją i niestabilnej sytuacji na wschodzie. Zgodnie z najnowszą projekcją 
makroekonomiczną NBP Gabinet Cieni oczekuje stabilizacji wzrostu PKB powyżej 3% w najbliższych 
kwartałach. Zdaniem Gabinetu Cieni będzie to możliwe przede wszystkim dzięki silnemu popytowi 
krajowemu. Dodatkowo, istotnym czynnikiem napędzającym inwestycje w średnim okresie może być 
także napływ środków unijnych z perspektywy finansowej na lata 2014-2020. 

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 deflacja prawdopodobnie przestanie się pogłębiać, a 
dynamika cen będzie stopniowo wzrastała. 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 
kwartału 2015 r. Gabinet Cieni będzie stale monitorował sytuację gospodarczą i nie wyklucza dalszych 
dostosowań 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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