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Sektor publiczny wystartował do kolejnego maratonu 

 Deficyt sektora publicznego w 2014 r. (ESA2010) wyniósł -3,2% PKB (vs.  
-4,0% PKB w 2013 r.) a dług publiczny wyniósł 50,1% PKB (vs. 55,7% PKB 
w 2013 r.). 

 Deficyt pierwotny ukształtował się w 2014 r. na poziomie -1,2% PKB (vs. 
-1,5% PKB w 2013 r.), a deficyt pierwotny strukturalny -1,0% PKB (vs.  
-1,1%PKB w 2013 r.), co implikuje niewielkie zacieśnienie fiskalne w 2014 r. 
w wysokości -0,1% PKB. 

 Gdyby nie wszystkie zmiany w systemie emerytalnym przeprowadzone 
w latach 2011-2014, wydatki pierwotne (i deficyt publiczny) mogłyby być 
wyższe nawet o 1,7% PKB, a dług publiczny o 13,4% PKB. 

 Podtrzymujemy nasze szacunki skali stymulacji związanej z inwestycjami 
infrastrukturalnymi w wysokości +0,5/+1,0% PKB, która przełoży się na 
wzrost deficytu do -3,4% PKB i długu publicznego do 51,4%PKB w 2015 r. 

Deficyt sektora publicznego w 2014 r. (ESA2010) wyniósł -3,2% PKB (vs.  

-4,0% PKB w 2013 r.), w tym szczebla centralnego -2,1% PKB (vs. -3,6% PKB 

w 2013 r.), samorządowego -0,2% PKB (vs. -0,2% PKB w 2013 r.), a jednostek 

sektora ubezpieczeń społecznych -0,9%PKB (vs. -0,3% PKB w 2013 r.). 

Dochody sektora publicznego wyniosły w 2014 r. 38,6% PKB (+0,4% PKB r/r), 

a wydatki ogółem 41,8% PKB (-0,4% PKB r/r). Wydatki pierwotne wyniosły 39,8% 

PKB (+0,1% PKB), przy czym gdyby nie wszystkie zmiany w systemie 

emerytalnym przeprowadzone w latach 2011-2014, wydatki pierwotne (i deficyt 

publiczny) mogłyby być wyższe nawet o 1,7% PKB (patrz wykres dnia). 

Deficyt pierwotny ukształtował się w 2014 r. na poziomie -1,2% PKB (vs. -1,5% 

PKB w 2013 r.), a deficyt pierwotny strukturalny -1,0% PKB (vs. -1,1% PKB 

w 2013 r.), co oznacza niewielkie zacieśnienie fiskalne w 2014 r. (-0,1% PKB). 

Dług publiczny wyniósł 50,1% PKB (vs. 55,7% PKB w 2013 r.) co oznacza, że 

w ujęciu nominalnym obniżył się tylko o 59,6 mld zł, mimo, że w 1q umorzeniu 

uległy papiery sektora publicznego o wartości 150 mld zł. Gdyby nie wszystkie 
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2014† 2015† 

Realny PKB
 
(%) 3,4 3,6 

Produkcja przemysł. (%) 3,3 5,4 

Stopa bezrobocia (%) 11,5 10,5 

Inflacja CPI (%) 0,0 -0,7 

Inflacja bazowa (%) 0,6 0,9 

Podaż pieniądza M3 (%) 8,2 8,9 

Deficyt obrotów 
bieżących (% PKB) 

-1,4 -0,5 

Deficyt fiskalny (%PKB)
‡
 -3,2 -3,4 

Dług publiczny (%PKB)
‡ 

 50,1 51,5 

Stopa referencyjna (%) 2,00 1,50 

EUR-PLN* 4,26 4,18 

Źródło: GUS, NBP, MF, †Prognozy PKO BP (DAE); *Prognozy PKO BP (BSR); ‡ 
ESA2010. 
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Wykres dnia: Wydatki pierwotne vs. fundusze UE 

 
Źródło: GUS, MF, MIR, PKO Bank Polski. *dane o wypłacanych beneficjentom środkach z UE odzwierciedlają przepływy faktyczne a nie 

„memoriałowe”, tzn. fakt, że najpierw trzeba samemu sfinansować wydatki by następnie otrzymać ich refundację. 
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Dochody i wydatki publiczne Wydatki pierwotne vs. płatności odsetkowe 

  
Parametry polityki fiskalnej 

 
Źródło: Eurostat, MinFin, PKO Bank Polski. 
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Wydatki pierwotne (L)

Odsetki (P)
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2q14 3q14 4q14 1q15 2q15 3q15 4q15 1q16 2014 2015

Deficyt fiskalny (% PKB, ESA2010) -3,4 -3,4 -3,2 -3,1 -3,3 -3,3 -3,4 -3,3 -3,2 -3,4

Dochody (% PKB, ESA2010) 38,3 38,2 38,6 38,7 38,9 39,1 39,2 39,3 38,6 39,2

Wydatki (% PKB, ESA2010) 41,7 41,6 41,8 41,8 42,2 42,4 42,6 42,7 41,8 42,6

Płatności odsetkowe (% PKB, ESA2010) 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 2,0 1,7

Saldo pierwotne (% PKB, ESA2010) -1,4 -1,4 -1,2 -1,2 -1,4 -1,5 -1,7 -1,6 -1,2 -1,7

Deficyt strukt. pierwotny (% PKB, ESA2010) -1,1 -1,1 -1,0 -1,0 -1,2 -1,3 -1,7 -1,7 -1,0 -1,7

Dług publiczny (% PKB, ESA2010) 48,7 49,0 50,1 50,5 51,0 51,4 51,4 51,6 50,1 51,4

Deficyt budżetu państwa (% PKB, met. kraj.) x x -1,7 x x x -2,6 x -1,7 -2,6

Deficyt fiskalny (% PKB, met. kraj.) x x -2,0 x x x -2,9 x -2,0 -2,9

Dług publiczny (% PKB, met. kraj.) x x 47,8 x x x 48,8 x 47,8 48,8

Deficyt fiskalny (met.kraj. vs. ESA, % PKB) x x 1,2 x x x 0,5 x 1,2 0,5

zmiany w systemie emerytalnym, dług publiczny na koniec 2014 r. mógłby być 

wyższy nawet o 13,4% PKB. 

W minionym roku otwarta została przestrzeń do stymulacji fiskalnej gospodarki. 

Spadł poziom długu publicznego oraz koszty jego obsługi w rezultacie zmian w 

systemie emerytalnym i niższych stóp procentowych. Dodatkowo deficyt fiskalny 

za 2014 r. był niższy od planu (NB. może to umożliwić wyjście z procedury 

nadmiernego deficytu już w tym roku). W efekcie, wzRostonomika nabiera 

rozpędu. Koszty pracy w sektorze publicznym jeszcze pozostają „zamrożone” 

(wysoka dynamika 8,6% r/r w 4q to efekt bazy statystycznej - echo cięć 

z 4q2013), ale inwestycje publiczne wzrosły o 5,4% r/r, po kumulacji wydatków 

samorządów w 2q-3q (efekt „mini-stymulusu przedwyborczego o wartości 0,2% 

PKB, patrz wykres obok). 

Ekspansja fiskalna odbywa się przez wydatki, które są „niewidoczne” dla 

comiesięcznych statystyk budżetu państwa. Realizacja budżetu państwa w 1q 

pokazuje, że mamy do czynienia z przejściową presją na realizację dochodów 

z tytułu niższego nominalnego wzrostu baz podatkowych (pokłosie deflacji).  

Podtrzymujemy nasze szacunki skali stymulacji związanej z inwestycjami 

infrastrukturalnymi w wysokości +0,5/+1,0% PKB w 2015 r. Rozpoczynające się 

nowe rozdanie środków z UE będzie stymulować wydatki pierwotne (napływ 

środków z UE to jeden z głównych driverów zmian relacji wydatki/PKB w ostatnim 

dziesięcioleciu (patrz ponownie wykres dnia). Szacowany przez nas wynik sektora 

publicznego (ESA2010) w 2015 r. (-3,4% PKB) implikuje, że relacja dług/PKB 

(ESA2010) nadal pozostanie na trajektorii wzrostowej (51,4% PKB w 2015 r. vs. 

50,1% PKB w 2014 r.).  

 

 

 

WzRostonomika nabiera rozpędu 

 
Źródło: Eurostat, PKO Bank Polski. 

 

 

-30

-20

-10

0

10

20

30

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

1q10 3q10 1q11 3q11 1q12 3q12 1q13 3q13 1q14 3q14

koszty zatrudnienia (L)

inwestycje publiczne (P)

%, r/r %, r/r



 

3|  

 
 

Dziennik ekonomiczny 
24.04.2015 

Tygodniowy kalendarz makroekonomiczny 

Wskaźnik Godz. Kraj 
Poprzednie 

dane 
Konsensus 

Odczyt/ 

PKO BP† 
Komentarz 

Piątek, 17 kwietnia       

Inflacja HICP (mar.) 11:00 EMU -0,3% r/r -0,1% r/r -0,1% r/r Zgodnie z oczekiwaniami nastąpił 
niewielki wzrost inflacji w marcu. 

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach 

(mar.) 
14:00 POL 1,2% r/r 1,1% r/r 1,1% r/r 

Wzrost popytu na pracę pozostaje 
silny, ale wyższa baza obniża roczną 
dynamikę zatrudnienia. 

Wynagrodzenie w 

przedsiębiorstwach (mar.) 
14:00 POL 3,2% r/r 3,3% r/r 4,9% r/r 

Tempo wzrostu płac znacznie 
przyspieszyło, najprawdopodobniej 
wskutek wypłat dodatkowych 
(premie). 

Inflacja CPI (mar.) 14:30 USA 0,0% r/r 0,0% r/r -0,1% r/r 
Wbrew oczekiwaniom nastąpił 
nieznaczny spadek inflacji CPI w 
marcu. 

Indeks Uniwersytetu Michigan (kwi., 
wst.) 

15:55 USA 93,0 pkt. 93,5 pkt. 95,9 pkt. 
Indeks nastrojów konsumentów 
pozostaje na wysokim poziomie przy 
dobrej sytuacji na rynku pracy. 

Poniedziałek, 20 kwietnia       

Produkcja przemysłowa (mar.) 14:00 POL 4,9% r/r 7,2% r/r 8,8% r/r 
Produkcja przemysłowa i sprzedaż 

detaliczna odbiły wskutek efektu 

Wielkanocy, przy umocnieniu trendu 

w przemyśle i stabilnym trendzie 

wzrostowym w handlu. 
Sprzedaż detaliczna (mar.) 14:00 POL -1,3% r/r 1,7% r/r 3,0% r/r 

Inflacja PPI (mar.) 14:00 POL -2,7% r/r -2,5% r/r -2,4% r/r 

Inflacja PPI wzrosła do poziomu  

-2,4% r/r za sprawą odbicia cen 

ropy. 

Wtorek, 21 kwietnia       

Posiedzenie MNB  14:00 HUN 1,95% 1,80% 1,80% Ponowna obniżka stóp procentowych 
była zgodna z oczekiwaniami. 

Środa, 22 kwietnia       

Sprzedaż domów na rynku wtórnym 

(mar.) 
16:00 USA 4,89 mln 5,00 mln 5,19 mln 

Wyraźnie mocniejsze od oczekiwań 
odreagowanie (do najwyższego 
poziomu od 2013 r.) wcześniejszych 
rozczarowujących odczytów.  

Czwartek, 23 kwietnia       

PMI w przemyśle (kwi., wst.) 03:45 CHN 49,6 pkt. 49,6 pkt. 49,2 pkt. 
Kolejny słabsze od oczekiwań dane 
wzmagają oczekiwania na większy 
stymulus fiskalny w Chinach. 

PMI w przemyśle (kwi., wst.) 09:30 GER 52,8 pkt. 53,0 pkt. 51,9 pkt. 
Korekta po ubiegłomiesięcznym 
silnym wzroście PMI, ale trend 
wzrostowy powinien być 
kontynuowany w najbliższych 
miesiącach. 

PMI w przemyśle (kwi., wst.) 10:00 EMU 52,2 pkt. 52,5 pkt. 51,9 pkt. 

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 14:30 USA 294 tys. 290 tys. 295 tys. 

Trend wniosków o zasiłek w USA 
sugeruje, że ostatni odczyt danych o 
zatrudnieniu może być jednorazowym 
potknięciem. 

PMI w przemyśle (kwi., wst.) 15:45 USA 55,7 pkt. 55,7 pkt. 54,2 pkt. 
PMI w amerykańskim przemyśle 
spadł, po lepszym niż inne wskaźniki 
zachowaniu w 1q2015. 

Sprzedaż nowych domów (mar.) 16:00 USA 543 tys. 523 tys. 481 tys. 

Sprzedaż nowych domów spadła 
mocniej od oczekiwań po 
niespodziewanie wysokim odczycie 
miesiąc temu. 

Piątek, 24 kwietnia       

Stopa bezrobocia rej. (mar.) 10:00 POL 12,0% 11,7% 11,7% 

Oczekujemy spadku stopy 
bezrobocia w marcu wobec 
spadkowego trendu oraz czynników 
sezonowych. 

Indeks Ifo (kwi.) 10:00 GER 107,9 pkt. 108,4 pkt. -- 
Indeks Ifo w kwietniu powinien 
pokazać dalsze wzmocnienie 
niemieckiej gospodarki. 

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

  14-gru 15-sty 15-lut 15-mar 1q14 2q14 3q14 4q14 2014 2015 

Sfera realna             

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

Popyt krajowy (% r/r) x x x x 3,6 6,1 5,1 5,0 4,9 4,3 

   Spożycie indywidualne (% r/r) x x x x 3,0 3,0 3,2 3,0 3,1 3,3 

   Inwestycje w środki trwałe (% r/r) x x x x 11,4 8,7 9,2 8,6 9,2 7,7 

Sprzedaż krajowa (% r/r)* x x x x 3,6 4,7 4,7 5,1 4,5 4,3 

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

Eksport netto (pkt. proc.) x x x x 0,0 -2,3 -1,6 -1,5 -1,4 -0,7 

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

Produkcja budow.-montażowa (% r/r) 5,0 1,3 -0,3 2,9 9,8 9,9 1,1 1,0 3,6 x 

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

PKB (mld PLN) x x x x 403 418 427 476 1725 1796 

Rynek pracy             

Stopa bezrobocia rejestrowanego^(%) 11,5 12,0 12,0 11,7 13,5 12,0 11,5 11,5 11,5 10,5 

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

Płace przedsiębiorstwa (% r/r) 3,7 3,6 3,2 4,9 4,2 4,1 3,3 3,3 3,7 4,6 

Procesy inflacyjne             

Inflacja CPI (% r/r) -1,0 -1,4 -1,6 -1,5 0,7 0,3 -0,3 -1,0 0,0 -0,7 

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

15% średnia obcięta (% r/r) -0,4 -0,3 -0,3 -0,4 0,4 0,5 0,0 -0,4 0,2 x 

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

Agregaty monetarne^             

Podaż pieniądza M3 (mld PLN) 1059,2 1045,1 1053,0 1066,4 980,4 995,5 1020,7 1059,2 1059,2 1153,7 

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

Podaż pieniądza M3 realnie (% r/r) 9,2 9,9 10,3 10,1 4,5 4,9 8,1 9,2 9,2 7,8 

Kredyty ogółem (mld PLN) 1009,6 1024,3 1021,3 1039,1 961,7 979,2 996,4 1009,6 1009,6 1102,4 

Kredyty ogółem (% r/r) 7,1 7,4 7,2 8,1 4,7 4,3 5,4 7,1 7,1 9,2 

Depozyty ogółem (mld PLN) 972,3 978,3 980,1 977,2 908,1 934,8 953,3 972,3 972,3 1034,5 

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

Bilans płatniczy             

Rachunek obrotów bieżących (%PKB) -1,5 -1,2 -1,0 -0,6 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4 -1,4 -0,5 
Bilans handlowy (% PKB) -0,2 0,0 0,2 0,4 0,3 0,0 -0,1 -0,4 -0,4 1,0 
Bezpośrednie inwestycje zagr. (%PKB) 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 0,7 1,2 1,4 1,4 1,9 

Polityka fiskalna             

Deficyt fiskalny (% PKB) x x x x x x x x -3,2 -3,4 
Dług publiczny (% PKB) x x x x x x x x 50,1 51,5 

Polityka pieniężna             

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

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

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

WIBOR 3M
x
^ (%) 2,06 2,00 1,81 1,65 2,71 2,68 2,28 2,06 2,06 1,56 

WIBOR 3M
x
^ realnie (%)** 3,06 3,30 3,21 2,95 2,01 2,38 2,58 3,06 3,06 0,66 

Kursy walutowe^
x
             

EUR-PLN 4,26 4,21 4,15 4,09 4,17 4,16 4,18 4,26 4,26 4,18 

USD-PLN 3,51 3,72 3,70 3,81 3,03 3,05 3,30 3,51 3,51 3,87 

CHF-PLN 3,54 4,02 3,89 3,91 3,42 3,42 3,46 3,54 3,54 3,91 

EUR-USD 1,21 1,13 1,12 1,07 1,38 1,37 1,26 1,21 1,21 1,08 
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 „Myślę, że dno (deflacji) właśnie osiągnęliśmy - czyli najgłębsza deflacja była w lutym i marcu. Na trwałe 

pożegnamy się z nią jednak prawdopodobnie dopiero w czwartym kwartale tego roku (…) Jeżeli nie 

wprowadzimy rozwiązań zabezpieczających nas przed tymi zbyt niskimi stopami, to powtórzymy scenariusz 

krajów peryferyjnych. Doświadczymy kilku lat bardzo szybkiego wzrostu, (...) ale po każdym boomie przychodzi 

kryzys.” (26.03.2015, Reuters/Rzeczpospolita) 

A. Kaźmierczak 1,1 „Koncepcją RPP jest utrzymanie stóp do końca kadencji z zastrzeżeniem, że w razie konieczności reakcja 

jest możliwa. (…) RPP może zareagować na "ekstremalne wydarzenia", np. deprecjację PLN w zw. z ewentualną 

eskalacją kryzysu na Wschodzie." (13.03.2015, 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 „Do końca kadencji tej Rady nie należy się spodziewać zmiany poziomu stóp procentowych. Choć 

nadzwyczajne okoliczności tego całkowicie nie wykluczają. (…) Mam na myśli ewentualny, zmasowany, 

niebezpieczny dla nas napływ kapitału po uruchomieniu QE przez ECB. Czego się nie spodziewam.” (09.03.2015, 

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. (21.01.2015, PAP) 

M. Belka -0,2 „Mamy kurs swobodnie się kształtujący i ruchy w dół, czy w górę są zjawiskiem naturalnym. Nic się nie 

zdarzyło takiego, co by nas zaskoczyło. Nic takiego nie dzieje się i nie powinno dziać, co powinno zmienić nasze 

nastawienie. Gwałtowne, znaczące osłabienie aktywności gospodarczej to byłby powód, aby nazwać to istotną 

zmianą sytuacji”. (15.04.2015, PAP). 

A. Zielińska-

Głębocka 

-0,6 „Zamknięcie cyklu nie zwalnia oczywiście Rady, zarządu NBP czy prezesa NBP od obserwowania tego, co się 

dzieje w polskiej gospodarce, na rynkach walutowych, co się dzieje z przepływami kapitału po wprowadzeniu 

luzowania ilościowego przez EBC, co się dzieje z kursem złotego wobec euro i dolara. Więc to nie jest tak, że w 

razie konieczności już żadne działania nie mogą być podjęte." (09.03.2014, PAP) 

E. Chojna-Duch -1,2 „Oczekiwania odnoście pozytywnego scenariusza rozwoju sytuacji ugruntowują zaś naszą decyzję o 

zakończeniu cyklu luzowania polityki pieniężnej w marcu i są argumentem za stabilizowaniem jej parametrów. 

Ta stabilność z pewnością będzie wsparciem dla przedsiębiorców (…).Kurs złotego jest płynny, a jego wahania 

są kwestią naturalną i nie są dla nas zaskoczeniem." (20.04.2015, PAP) 

J. Osiatyński -1,5 „Zakładając, że Rada Polityki Pieniężnej zakończyła cykl łagodzenia raz na zawsze byłoby uproszczoną 

interpretacją. To oczywiste, że zmiany kursu złotego, w zależności od warunków rynkowych, mogłyby 

skłonić Radę do zrewidowania swojego nastawienia w polityce pieniężnej." (13.03.2015, PAP) 

A. Bratkowski -1,7 „Umocnienie złotego teraz wydaje się pociągać za sobą mniejsze ryzyko, bo nadal jest sporo miejsca na 

aprecjację niezagrażającą rentowności eksportu, a poprawa koniunktury w UE będzie wspierała wzrost 

eksportu. (…) Moim zdaniem jedynym uzasadnieniem dla obniżek mogłoby być kolejne osłabienie koniunktury 

w UE, połączone z jeszcze silniejszym, niż obecnie oczekuję, spowolnieniem inwestycji.” (30.03.2015, 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 23-kwi 23-maj 23-cze 23-lip 23-sie 23-wrz 23-paź 23-lis 23-gru 23-sty

WIBOR 3M/FRA† 1,65 1,62 1,60 1,59 1,58 1,56 1,55 1,55 1,55 1,55

 implikowana zmiana (p. b.) -0,03 -0,02 -0,01 -0,01 -0,02 -0,01 0,00 0,00 0,00

Posiedzenie RPP 15-kwi 06-maj 03-cze 08-lip - 02-wrz 06-paź 04-lis 02-gru ±13-sty

 prognoza PKO BP* 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

 wycena rynkowa* 1,47 1,45 1,44 1,43 1,41 1,40 1,40 1,40 1,40

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. 

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

kwi-14 paź-14 kwi-15 paź-15

oczekiwania rynkowe (FRA)

prognoza PKO BP

%

obecnie

3 miesiące temu

-2

0

2

4

6

8

sty-03 sty-05 sty-07 sty-09 sty-11 sty-13 sty-15

WIBOR 3M

WIBOR deflowany bieżącą inflacją CPI

WIBOR deflowany inflacją CPI (t+12)

% 

0

2

4

6

8

sty-03 sty-05 sty-07 sty-09 sty-11 sty-13 sty-15

WIBOR 3M POLONIA st. referencyjna NBP

% 

-50

-25

0

25

50

lip-11 sty-12 lip-12 sty-13 lip-13 sty-14 lip-14 sty-15

GSCI rolnictwo

GSCI

GSCI ropa

% r/r

75

85

95

105

115

125

sty-03 sty-05 sty-07 sty-09 sty-11 sty-13 sty-15

REER 5-letnia średn ia krocząca

2003-2010 = 100

aprecjacja

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

sty-10 sty-11 sty-12 sty-13 sty-14 sty-15

EUR/PLN (L)

USD/PLN (P)

CHF/PLN (P)



 

7|  

 
 

Dziennik ekonomiczny 
24.04.2015 

Polska w makro-pigułce 

  2014 2015 Komentarz 

Sfera realna     Obniżenie dynamiki PKB w okresie 3q2014-1q2015 (efekt eskalacji 
konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, „zadyszki” w strefie euro oraz wysokiej 
bazy odniesienia) jest „amortyzowane” przez spadek cen ropy. Oczekujemy 
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) 
zahamowanie ożywienia w strefie euro, (2) kontynuacja konfliktu na 
Wschodzie. 

- realny PKB (%) 3,4 3,6 

Procesy inflacyjne     Inflacja CPI lekko odbiła w marcu do -1,5% r/r z „dna” na poziomie -1,6% 
r/r w lutym. Wzrost cen ropy oraz efekt niskiej bazy dla cen żywności 
będzie się przekładać na dalszy wzrost inflacji CPI w kolejnych miesiącach, 
ale pozostanie ona 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 -0,7 

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     Saldo rachunku obrotów bieżących (CAB) najprawdopodobniej będzie się 
dalej poprawiać w 2015 r. za sprawą taniej ropy, która podniesie saldo 
obrotów towarowych o 1% PKB, skutkując dalszym wzrostem CAB do  
-0,5% PKB. 

- deficyt obrotów bieżących (% PKB) -1,4 -0,5 

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) -3,2 -3,4 

Polityka pieniężna     Mimo znacznej aprecjacji złotego do euro, Rada Polityki Pieniężnej 
potwierdziła w kwietniu swoją deklarację z poprzedniego miesiąca, że 
marcowa obniżka stóp procentowych o 50pb (w reakcji na wydłużenie 
okresu deflacji i wskazywany przez nową projekcję NBP wyraźny wzrost 
ryzyka pozostania inflacji poniżej celu w średnim okresie) „oznacza 
zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej”. 

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

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

 

Zagranica w makro-pigułce 

  2014 2015 Komentarz 

USA     Wzrost PKB w 4q2014 spowolnił do 2,2% 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. Dane za 1q2015 
wskazują na wyraźne osłabienie wzrostu (zapewne do ~1,5% r/r) 
przesuwając oczekiwania na pierwszą podwyżkę stóp na wrzesień. 

- realny PKB (%)  2,4 3,1 

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

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). 
Czynnikami wspierającym wychodzenie strefy euro z recesji będą: (1) 
ogłoszony przez EBC w styczniu program skupu obligacji (sprzyjający 
osłabieniu euro) oraz (2) spadek cen ropy. Wskaźniki wyprzedzające (np. 
PMI) wskazują, że przemysł w 1q2015 wyraźnie przyspieszył. 

- realny PKB (%) 0,9 1,5 

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

Chiny     Wzrost PKB w 1q2015 wyniósł zgodnie z założeniami 7,0% r/r, ale jego 
struktura staje się coraz bardziej niepokojąca – słabnie przemysł i sektor 
budowlany (zakupy ziemi pod nowe budowy spadły w 1q2015  o 32% r/r). 
Aby osiągnąć cel na poziomie 7,0% w całym roku chińskie władze będą 
zapewne zmuszone do kolejnych działań stymulacyjnych.  

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

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

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