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Przegląd wydarzeń gospodarczych 

 USA: Inflacja CPI obniżyła się do -0,1% r/r w styczniu z 0,8% r/r w grudniu 
(konsensus: -0,1% r/r). [Reuters, 2015-02-26] 

 CHN: Wstępny wskaźnik PMI w przemyśle wzrósł do 50,1 pkt. w lutym 
wobec 49,7 pkt. w styczniu (konsensus: 49,5 pkt.). [Reuters, 2015-02-25] 

 POL: Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 12,0% w styczniu z 11,5% 
w grudniu (konsensus: 11,9%). [GUS, 2015-02-24] 

 EMU: Inflacja HICP spadła do -0,6% r/r w styczniu wobec -0,2% r/r w 
grudniu (konsensus: -0,6% r/r). [Reuters, 2015-02-24] 

 GER: Indeks Ifo wzrósł do 106,8 pkt. w lutym z 106,7 pkt. w styczniu 
(konsensus:. 107,7 pkt). [Reuters, 2015-02-23] 

USA: Zamówienia na dobra trwałe wzrosły o 2,8% m/m w styczniu wobec spadku 

o -3,3% m/m w grudniu (konsensus: 1,9% m/m). [Reuters, 2015-02-26] 

USA: Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła do 313 tys. z 

282 tys. (rewizja z 283 tys.) tydzień wcześniej (konsensus: 285 tys.). [Reuters, 

2015-02-26] 

UK: PKB wzrósł w 4q2014 o 2,7% r/r wobec 2,5% r/r (rewizja z 2,6% r/r) w 3q, 

(konsensus: 2,7% r/r). [Reuters, 2015-02-26] 

USA: Sprzedaż nowych domów spadła do 481 tys. w styczniu z 482 tys. (rewizja z 

481 tys.) w grudniu (konsensus: 470 tys.). [Reuters, 2015-02-25] 

USA: Wskaźnik Conference Board spadł do 96,4 pkt. w lutym wobec 103,8 pkt. 

(rewizja z 102,9 pkt.) w styczniu (konsensus: 99,6 pkt.). [Reuters, 2015-02-24] 

USA: Indeks S&P/CaseShiller dla 20 największych miast USA wzrósł o 4,5% r/r w 

grudniu wobec 4,3% r/r w listopadzie (konsensus: 4,5% r/r). [Reuters, 2015-02-24] 

GER: Wzrost PKB wyniósł 1,6% r/r w 4q wobec 1,2% w 3q (konsensus: 1,6% r/r). 

[Reuters, 2015-02-24]  

USA: Sprzedaż domów na rynku wtórnym spadła do 4,82 mln w styczniu z 

5,07 mln (po rewizji) w grudniu (konsensus: 4,97 mln). [Reuters, 2015-02-23] 

USA: Wstępny wskaźnik PMI w przetwórstwie wzrósł do 54,3 pkt. w lutym z 

53,9 pkt. w styczniu (konsensus: 53,6 pkt.). [Reuters, 2015-02-20] 

EMU: Wstępny wskaźnik PMI w przemyśle wzrósł do 51,1 pkt. w lutym wobec 

51,0 pkt. w styczniu (konsensus: 51,4 pkt.). [Reuters, 2015-02-20] 

GER: Wstępny wskaźnik PMI w przemyśle ustabilizował się w lutym na poziomie 

50,9 pkt. zanotowanym w styczniu (konsensus: 51,5 pkt.). [Reuters, 2015-02-20] 

FRA: Wstępny wskaźnik PMI w przemyśle spadł do 47,7 pkt. w lutym wobec 

49,2 pkt. w styczniu (konsensus: 49,6 pkt.). [Reuters, 2015-02-20] 

USA: Wskaźnik wyprzedzający koniunktury Conference Board wzrósł o 0,2% m/m 

w styczniu wobec 0,4% m/m (rewizja z 0,5% m/m) w grudniu (konsensus: 0,3% 

m/m). [Reuters, 2015-02-19] 

USA: Produkcja przemysłowa wzrosła o +0,2% m/m w styczniu vs. spadku o -0,3% 

m/m (rewizja z -0,1%) w grudniu (konsensus: +0,3% m/m). [Reuters, 2015-02-18] 
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2014† 2015† 

Realny PKB
 
(%) 3,3 3,6 

Produkcja przemysł. (%) 3,3 5,4 

Stopa bezrobocia (%) 11,5 10,5 

Inflacja CPI (%) 0,0 -0,4 

Inflacja bazowa (%) 0,6 0,9 

Podaż pieniądza M3 (%) 8,2 8,9 

Deficyt obrotów 
bieżących (% PKB) 

-1,3 -0,7 

Deficyt fiskalny (%PKB)
‡
 -3,1 -3,4 

Dług publiczny (%PKB)
‡ 

 49,5 51,0 

Stopa referencyjna (%) 2,00 
1,50-
1,75 

EUR-PLN* 4,26 4,20 

Źródło: GUS, NBP, MF, †Prognozy PKO BP (DAE); *Prognozy PKO BP (BSR); ‡ 
ESA2010. 
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Tygodniowy kalendarz makroekonomiczny 

Wskaźnik Godz. Kraj 
Poprzednie 

dane 
Konsensus 

Odczyt/ 

PKO BP† 
Komentarz 

Piątek, 20 lutego       

PMI w przemyśle (lut., wst.) 09:30 GER 50,9 pkt. 51,5 pkt. 50,9 pkt. 
Po nadzwyczaj dobrych danych o PKB 

za 4q2014 wydaje się pewne, że 

gospodarka niemiecka zaczyna 

widocznie przyspieszać, co przy 

dodatkowych impulsach w postaci 

cen ropy i QE niemal na pewno 

przełoży się na wzrost PMI w 

kolejnych miesiącach. 

PMI w przemyśle (lut., wst.) 10:00 EMU 51,0 pkt. 51,4 pkt. 51,1 pkt. 

PMI w przemyśle (lut, wst.) 15:45 USA 53,9 pkt. 53,6 pkt. 54,3 pkt PMI w USA potwierdził przyspieszenie 
trendu produkcji przemysłowej. 

Poniedziałek, 23 lutego       

Indeks Ifo (lut.) 10:00 GER 106,7 pkt. 107,6 pkt. 106,8 pkt. 

Odczyt spójny z neutralnym odczytem 

PMI, wciąż oczekujemy, że poprawa 

sytuacji w niemieckim przemyśle 

będzie podążać za słabszym euro. 

Sprzedaż domów na rynku wtórnym 

(sty.) 
16:00 USA 5,04 mln 5,07 mln 4,82 mln 

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w 

USA pozostaje w trendzie bocznym od 

kilku miesięcy. 

Wtorek, 24 lutego       

PKB (4q, ost.) 08:00 GER 1,2% r/r 1,6% r/r 1,6% r/r Wyraźne przyspieszenie wzrostu w 
4q2014. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego 

(sty.) 
10:00 POL 11,5% 11,9% 12,0% Wzrost stopy bezrobocia wynika z 

czynników sezonowych. 

Inflacja HICP (sty., fin.) 11:00 EMU -0,2% r/r -0,6% r/r -0,6% r/r 
Ceny paliw w styczniu doprowadziły 
do widocznego pogłębienia deflacji w 
strefie euro. 

S&P/Case Shiller indeks (gru.) 15:00 USA 4,3% r/r 4,4% r/r 4,5% r/r Trend wzrostu cen nieruchomości w 
USA stabilizuje się. 

Środa, 25 lutego       

Sprzedaż nowych domów (sty.) 16:00 USA 482 tys. 470 tys. 481 tys. Sprzedaż nowych domów w Stanach 
pozostała stabilna. 

Czwartek, 26 lutego       

Inflacja CPI (sty.) 14:30 USA 0,8% r/r -0,1% r/r -0,1% r/r 
Inflacja CPI w USA obniżyła się za 

sprawą niezwykle silnego spadku cen 

ropy. 

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 14:30 USA 282 tys. 285 tys. 313 tys. 
Wzrost wniosków o zasiłek pomimo 

spodziewanej stabilizacji. 

Zamówienia na dobra trwałe (sty., 

wst.) 
14:30 USA -3,3% m/m 1,9% m/m 2,8% m/m Odczyt w styczniu pokazał odbicie po 

słabych danych za grudzień. 

Piątek, 27 lutego       

PKB (4q, fin.) 10:00 POL 3,3% r/r 3,0% r/r 3,0% r/r PKB w Polsce w 4q2014 zapewne 
nieznacznie spowolniło. 

Inflacja CPI (lut., wst.) 14:00 GER -0,4% r/r -0,2% r/r -- 
Deflacja w Niemczech może się 
pogłębić pomimo lutowych wzrostów 
cen ropy. 

PKB (4q, annual., rew.) 14:30 USA 5,0% r/r 2,6% r/r -- 
Finalny odczyt prawdopodobnie 
potwierdzi wzrost PKB na poziomie 
2,6%. 

Indeks Uniwersytetu Michigan (lut., 
ost.) 

15:55 USA 98,1 pkt. 93,6 pkt. -- 
Wstępny odczyt indeksu UoM wskazał 
na wyraźne pogorszenie nastrojów w 
lutym. 

 
Źródło: GUS, Reuters, NBP, ankieta Parkietu, ankieta Reuters, PKO Bank Polski.
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Dane i prognozy makroekonomiczne 

  14-paź 14-lis 14-gru 15-sty 1q14 2q14 3q14 4q14 2014 2015 

Sfera realna             

PKB (% r/r) x x x x 3,4 3,5 3,3 3,0 3,3 3,6 

Popyt krajowy (% r/r) x x x x 3,4 5,6 4,9 4,6 4,6 4,2 

   Spożycie indywidualne (% r/r) x x x x 2,9 3,0 3,2 2,9 3,0 3,3 

   Inwestycje w środki trwałe (% r/r) x x x x 11,2 8,7 9,9 8,8 9,4 7,2 

Sprzedaż krajowa (% r/r)* x x x x 3,4 4,2 4,5 4,7 4,2 4,2 

Zapasy (pkt. proc.) x x x x 0,0 1,4 0,4 0,0 0,4 0,0 

Eksport netto (pkt. proc.) x x x x 0,0 -1,9 -1,6 -1,5 -1,3 -0,5 

Produkcja przemysłowa (% r/r) 1,6 0,3 7,9 1,7 4,9 3,7 1,8 3,1 3,3 5,4 

Produkcja budow.-montażowa (% r/r) -1,0 -1,6 5,0 1,3 9,8 9,9 1,1 1,0 3,6 x 

Sprzedaż detaliczna (% r/r) 2,3 -0,2 1,8 0,1 4,9 4,4 1,8 1,3 3,3 x 

PKB (mld PLN) x x x x 403 418 427 478 1727 1796 

Rynek pracy             

Stopa bezrobocia rejestrowanego^(%) 11,3 11,4 11,5 12,0 13,5 12,0 11,5 11,5 11,5 10,5 

Zatrudnienie przedsiębiorstwa (% r/r) 0,8 0,9 1,1 1,2 0,2 0,7 0,8 0,9 0,6 0,7 

Płace przedsiębiorstwa (% r/r) 3,8 2,7 3,7 3,6 4,2 4,1 3,3 3,3 3,7 4,6 

Procesy inflacyjne             

Inflacja CPI (% r/r) -0,6 -0,6 -1,0 -1,3 0,7 0,3 -0,3 -1,0 0,0 -0,4 

Inflacja bazowa (% r/r) 0,2 0,4 0,5 x 0,8 0,8 0,5 0,5 0,6 0,9 

15% średnia obcięta (% r/r) 0,0 -0,2 -0,4 x 0,4 0,5 0,0 -0,4 0,2 x 

Inflacja PPI (% r/r) -1,3 -1,6 -2,7 -2,9 -1,2 -1,2 -1,9 -2,5 -1,5 -0,4 

Agregaty monetarne^             

Podaż pieniądza M3 (mld PLN) 1028,7 1033,4 1059,2 1045,1 980,4 995,5 1020,7 1059,2 1059,2 1153,7 

Podaż pieniądza M3 (% r/r) 7,7 8,4 8,2 8,6 5,2 5,2 7,8 8,2 8,2 8,9 

Podaż pieniądza M3 realnie (% r/r) 8,3 9,0 9,2 9,9 4,5 4,9 8,1 9,2 9,2 7,8 

Kredyty ogółem (mld PLN) 996,1 1004,5 1009,6 1024,3 961,7 979,2 996,4 1009,6 1009,6 1111,7 

Kredyty ogółem (% r/r) 6,0 6,2 7,1 7,4 4,7 4,3 5,4 7,1 7,1 10,1 

Depozyty ogółem (mld PLN) 959,3 966,6 972,3 978,3 908,1 934,8 953,3 972,3 972,3 1034,3 

Depozyty ogółem (% r/r) 7,8 7,7 9,3 9,4 6,2 7,5 6,9 9,3 9,3 6,4 

Bilans płatniczy             

Rachunek obrotów bieżących (%PKB) -1,4 -1,3 -1,3 -1,1 -1,2 -1,2 -1,3 -1,4 -1,3 -0,7 
Bilans handlowy (% PKB) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9 
Bezpośrednie inwestycje zagr (%PKB) 1,1 1,3 1,5 1,3 1,2 0,7 1,2 1,5 1,5 1,9 

Polityka fiskalna             

Deficyt fiskalny (% PKB) x x x x x x x x -3,1 -3,4 
Dług publiczny (% PKB) x x x x x x x x 49,5 51,0 

Polityka pieniężna             

Stopa referencyjna NBP^ (%) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 2,00 2,00 1,50-1,75 

Stopa lombardowa^ (%) 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 2,50-2,75 

Stopa depozytowa^ (%) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50-0,75 

WIBOR 3M
x
^ (%) 1,97 2,06 2,06 2,00 2,71 2,68 2,28 2,06 2,06 1,56-1,81 

WIBOR 3M
x
^ realnie (%)** 2,57 2,46 3,06 3,30 2,01 2,38 2,58 3,06 3,06 0,66-0,91 

Kursy walutowe^
x
             

EUR-PLN 4,20 4,18 4,26 4,21 4,17 4,16 4,18 4,26 4,26 4,20 

USD-PLN 3,35 3,36 3,51 3,72 3,03 3,05 3,30 3,51 3,51 3,75 

CHF-PLN 3,49 3,48 3,54 4,02 3,42 3,42 3,46 3,54 3,54 4,00 

EUR-USD 1,26 1,24 1,21 1,13 1,38 1,37 1,26 1,21 1,21 1,12 
Źródło: GUS, NBP, PKO Bank Polski, 

x 
prognoza PKO BP BSR, *popyt krajowy z wyłączeniem zapasów, **deflowane bieżącą stopą inflacji CPI; ^ wartość na koniec okresu. 
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Polityka pieniężna 

Członkowie RPP Jastrzębiomierz* Wybrane wypowiedzi 

A. Rzońca 1,1 „Polska nie potrzebuje dalszych obniżek stóp procentowych, mimo ostatnich zawirowań na rynkach 

walutowych (…). Do tej pory wolny kurs złotego okazał się skutecznym pochłaniaczem wstrząsów 

zewnętrznych.” (20.10.2014, Reuters/Rzeczpospolita) 

A. Kaźmierczak 1,1 „Nie widzę żadnych oznak załamania wzrostu gospodarczego, które mogłoby uzasadniać dodatkowe 

łagodzenie polityki pieniężnej (…). Każda nowa projekcja przewiduje gorsze wyniki, ponieważ pogarsza się 

środowisko zewnętrzne. Jeśli ta tendencja będzie się utrzymywać, wtedy oczywiście będzie potrzeba luzowania 

polityki pieniężnej. Ale nie wtedy, gdy przewidywane jest pozostanie wzrostu gospodarczego na poziomie około 

3 proc., a nawet jego odbicie do 3,3 proc. w 2016 roku." (13.11.2014, PAP) 

J. Winiecki 1,0 „Przestałem głosować za dalszymi obniżkami już kilka miesięcy temu. Stopa procentowa - przy zerowej inflacji 

- na poziomie ok. 2,5-3 proc. jest właściwa (…). Inflacja przez wiele najbliższych lat będzie kształtować się w 

granicach zera. Nie pomoże tu ani polityka monetarna, ani fiskalna: doświadczenia ostatnich lat USA i Japonii 

dowodzą tego w sposób jednoznaczny" (08.12.2014, Bloomberg Businessweek) 

A. Glapiński 0,8 „Podtrzymuję swoje stanowisko, że nie ma potrzeby dalszego obniżania stóp procentowych." (19.02.2014, 

Reuters) 

J. Hausner 0,3 „Nie wiemy, jaką otrzymamy projekcję, ale ona pewnie znowu będzie przesuwała moment wyjścia naszej 

gospodarki z ujemnej inflacji. A jeżeli tak, to będzie argument za tym, żeby obniżyć stopy. Nie mówię, że 

rozstrzygający, ale będzie (…).Co miałoby się stać złego, jeżeli obniżymy? Ci którzy chcą powstrzymać ich 

redukcję znajdują się w sytuacji trudniejszej - im dłużej trwa deflacja. Ich argumentacja musi być dużo bardziej 

rozwinięta. Nie mówię, że takich argumentów nie ma, ale ten ciężar musi znaleźć się po ich stronie" 

(21.01.2015, PAP) 

M. Belka -0,2 „Czynników, które skłaniałyby Radę do obniżenia stóp jest wystarczająco dużo i jest wystarczająco dużo 

członków Rady, którzy skłaniają się do takiej decyzji (…). Bierzemy pod uwagę, że pod wpływem QE 

przeprowadzanego przez EBC złoty będzie się wzmacniał i w decyzjach o stopach procentowych ten czynnik 

będzie uwzględniony" (04.02.2015, PAP) 

A. Zielińska-

Głębocka 

-0,6 „Sytuacja się zmieniła, trudno powiedzieć czy na gorsze - dla +frankowiczów+ tak, ale eksporterom może 

pomagać w konkurencyjności. Mamy dłuższy okres technicznej deflacji, mamy nie najgorsze perspektywy 

wzrostu gospodarczego. Bardzo wiele jest czynników, które muszą być brane pod uwagę przy 

podejmowaniu decyzji. Na razie spokojnie +wait and see+" (19.01.2014, Reuters) 

E. Chojna-Duch -1,2 „Nie możemy lekceważyć zachowań innych banków centralnych. Jesteśmy częścią globalnej gospodarki. 

Powstaje pytanie czy możemy być wyjątkiem, jeśli chodzi o prowadzoną politykę? To, co może okazać się 

problemem, to możliwy napływ kapitału portfelowego, ze względu na wysoką stopę realną i dysparytet oraz 

rozpoczęcie programu luzowania ilościowego EBC. (…) Będziemy dyskutować i analizować dane nowej 

projekcji inflacji i PKB. Decyzja z pewnością nie jest łatwa." (13.02.2015, PAP) 

J. Osiatyński -1,5 „Nie uważam, żeby ten czas należało przeczekać (…) Jeżeli moja interpretacja jest poprawna, to oczekiwany ruch 

EBC powinien nas skłaniać do obniżenia stóp. Mówiłem wcześniej, że widzę przestrzeń do obniżki w skali 50-

75 pb. Nie twierdzę, że trzeba to zrobić jednym ruchem. Jednak uważam, że to, co się stało w Szwajcarii jest 

sygnałem, żeby to zrobić raczej szybciej niż później " (22.01.2015, PAP) 

A. Bratkowski -1,7 „Myślę, że jeżeli nic +bardzo dziwnego+ się nie stanie, to z mojego punktu widzenia moglibyśmy o 25 pb stopy 

obniżyć na najbliższym posiedzeniu - choć wątpię, żebym znalazł większość do tego. Podejrzewam, że nie 

będzie. Ale gdyby to ode mnie zależało, to bym na najbliższym posiedzeniu obniżył o 25 pb i myślał o obniżkach 

w następnych miesiącach, gdyby się nic nowego, bardzo dramatycznego nie działo” (21.01.2015, PAP) 
* im wyższy wskaźnik tym bardziej „jastrzębie” poglądy. Metodologia: na podstawie wyników głosowań za każdy głos odbiegający od decyzji RPP dot. stopy referencyjnej przyznano +1  lub -1 w zależności od 
kierunku głosowania odpowiednio bardziej „jastrzębiego” lub bardziej „gołębiego”. Dodatkowo przyznano +0,5 lub -0,5 za każdy głos odbiegający od decyzji RPP dot. istotnej zmiany nastawienia lub zmiany stopy 
rezerwy obowiązkowej.  Ważone czasem wartości zostały wyrażone w punktach odchylenia standardowego. Wskaźnik opracowano na podstawie Raportów o inflacji. 
 

 

† WIBOR 3M na ostatnim fixingu, transakcje FRA oparte na stawce WIBOR 3M za kolejne okresy, ‡ w punktach bazowych, *prognoza PKO BP stopy referencyjnej NBP. 

  

1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M

Data 26-lut 26-mar 26-kwi 26-maj 26-cze 26-lip 26-sie 26-wrz 26-paź 26-lis

WIBOR 3M/FRA† 1,82 1,65 1,56 1,52 1,50 1,46 1,45 1,45 1,46 1,45

 implikowana zmiana (p. b.) -0,17 -0,26 -0,30 -0,32 -0,36 -0,37 -0,37 -0,36 -0,37

Posiedzenie RPP 04-lut 04-mar 15-kwi 06-maj 03-cze 08-lip - 02-wrz 06-paź 04-lis

 prognoza PKO BP* 2,00 1,50-1,75 1,50-1,75 1,50-1,75 1,50-1,75 1,50-1,75 1,50-1,75 1,50-1,75 1,50-1,75 1,50-1,75

 wycena rynkowa* 1,65 1,56 1,52 1,50 1,46 1,45 1,45 1,46 1,45

Stopy procentowe – prognozy PKO BP vs. oczekiwania rynkowe
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Stopy NBP – prognoza PKO BP vs. oczekiwania rynkowe Nominalne i realne rynkowe stopy procentowe w Polsce 

    

Rynek pieniężny – główne stopy procentowe Dynamika cen wybranych surowców (w PLN) 

    

Realny efektywny kurs PLN (REER) i długookresowy trend Bilateralne kursy PLN vs. EUR, USD i CHF 

    

Źródło: Datastream, Eurostat, obliczenia własne. 
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Dziennik ekonomiczny 
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Polska w makro-pigułce 

  2014 2015 Komentarz 

Sfera realna     Obniżenie dynamiki w okresie 3q2014-1q2015 (efekt eskalacji konfliktu 
rosyjsko-ukraińskiego, „zadyszki” w strefie euro oraz wysokiej bazy 
odniesienia) jest „amortyzowane” przez spadające ceny ropy. Oczekujemy 
dalszego przyspieszenia wzrostu w kolejnych kwartałach w oparciu o: (1) 
poluzowanie monetarne, (2) impuls fiskalny w skali 0,5-1,0% PKB, (3) 
ultraniską inflację. Głównymi czynnikami ryzyka pozostają (1) stagnacja w 
strefie euro, (2) kontynuacja konfliktu na Wschodzie. 

- realny PKB (%) 3,3 3,6 

Procesy inflacyjne     Inflacja CPI spadła w styczniu do -1,3% r/r. Kontynunacja ostatniego 
odbicia cen ropy może spowodować, że po pogłębieniu deflacji w lutym, w 
kolejnych miesiącach inflacja CPI będzie powoli rosnąć, ale może pozostać 
poniżej zera do końca 3q2015. Prognozujemy, że na koniec roku inflacja 
CPI znajdzie się w przedziale 0,5-1,0% r/r. 

- inflacja CPI (%) 0,0 -0,4 

Agregaty monetarne     Przewidujemy przyspieszenie wzrostu podaży pieniądza (M3) wskutek 
szybszego wzrostu gotówki w obiegu oraz depozytów ogółem przy 
silniejszym wzroście dochodów ludności i poprawie sytuacji finansowej 
firm, a pomimo spadku stóp procentowych. 

- podaż pieniądza M3 (%) 8,2 8,9 

Handel zagraniczny     W 4q2014 oczekujemy zatrzymania spadkowego trendu salda na 
rachunku obrotów bieżących na skutek obniżenia nominalnej wartości 
importu w wyniku spadku cen ropy naftowej oraz zmniejszenia deficytu na 
rachunku dochodów pierwotnych, związanego ze spadkiem stóp 
procentowych (płatności odsetkowych). 

- deficyt obrotów bieżących (% PKB) -1,3 -0,7 

Polityka fiskalna     Po zacieśnieniu polityki fiskalnej w latach 2011-2013, w latach 2014-2015 
następuje zwrot w polityce fiskalnej w kierunku stymulacji gospodarki 
(skalę impulsu fiskalnego szacujemy na +0,5-1,0% PKB), który częściowo 
skonsumuje cykliczną poprawę dochodów. 

- deficyt fiskalny (% PKB) -3,1 -3,4 

Polityka pieniężna     Retoryka RPP po lutowym posiedzeniu sugeruje, że obniżka stóp 
procentowych w marcu jest bardzo prawdopodobna (choć wg nas 
niepotrzebna). O jej skali zadecydują wyniki nowej projekcji NBP dla PKB i 
inflacji oraz sytuacja na rynku finansowym. Znaczne wydłużenie okresu 
deflacji w nowej projekcji NBP i/lub niepożądana przez Radę aprecjacja 
PLN może zachęcić do głębszej obniżki niż o 25pb. 

- stopa referencyjna NBP (%) 2,00 1,50-1,75 

Źródło: GUS, NBP, MF, PKO Bank Polski, 

 

Zagranica w makro-pigułce 

  2014 2015 Komentarz 

USA     Wzrost PKB w 4q2014 spowolnił do 2,6% k/k (vs. 5,0% k/k w 3q), mimo 
silnego wzrostu konsumpcji prywatnej (4,3% k/k). Dynamika PKB obniżyła 
się z uwagi na: (1) słaby odczyt inwestycji (-1,9% k/k), związany z ich 
wstrzymaniem w sektorze naftowym, oraz (2) wzrost deficytu handlowego, 
co odjęło -1pp od wzrostu PKB ogółem w 4q2014. W kolejnych 
kwartałach oczekiwane jest odbicie wzrostu dzięki korzystnym efektom 
spadku cen paliw i wzmocnieniu pozytywnych trendów na rynku pracy. 
FOMC może rozpocząć podwyżki stóp procentowych w czerwcu 2015 r. 

- realny PKB (%)  2,4 3,5 

- inflacja CPI (%) 1,6 0,4 

Strefa euro     W 4q2014 dynamika PKB strefy euro wzrosła do 0,3% k/k (z 0,2% k/k w 
3q). Bardzo pozytywnie zaskoczył wzrost w Niemczech (0,7% k/k). 
Dodatkowymi czynnikami wspierającym wychodzenie strefy euro z recesji 
będą: ogłoszony przez EBC w styczniu program skupu obligacji 
(sprzyjający osłabieniu euro) oraz spadek cen ropy. 

- realny PKB (%) 0,9 1,3 

- inflacja CPI (%) 0,3 -0,1 

Chiny     Wzrost PKB w 2014 r. wyniósł 7,4% r/r, co nastąpiło przy działaniach 
stymulacyjnych ze strony rządu. Chińskie władze zapowiadają kontynuację 
umiarkowanych działań stymulacyjnych, ale jednocześnie przyzwyczajają 
opinię publiczną do nowego, wolniejszego wzrostu. Niemal pewny jest jego 
dalszy spadek w 2015 r., prawdopodobnie poniżej 7%. 

- realny PKB (%) 7,4 6,8 

- inflacja CPI (%) 2,0 1,6 

Źródło: FED, Eurostat, MFW, PKO Bank Polski. 
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