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SYNTEZA

1. W kolejnych miesiàcach I kwarta∏u br. roczne tempo wzrostu cen ustabilizowa∏o si´ na po-
ziomie 1,6 – 1,7%. W kwietniu br. nastàpi∏o jednak wyraêne przyspieszenie inflacji do 2,2%. NBP
spodziewa si´ jej dalszego wzrostu w maju. Na kszta∏towanie si´ bie˝àcej inflacji wp∏yn´∏y g∏ównie
czynniki poda˝owe, takie jak dro˝ejàca ˝ywnoÊç i wzrost cen surowców na Êwiecie. Jednak w oce-
nie NBP, znaczàco szybszy wzrost cen od kwietnia br. by∏ ju˝ w wi´kszym stopniu wynikiem zwi´k-
szonej presji popytowej, co w pewnym stopniu wiàza∏o si´ z oczekiwaniami wzrostu cen po wej-
Êciu Polski do Unii Europejskiej. 

2. Wed∏ug prognoz NBP, opartych na danych dost´pnych w kwietniu br., oraz przy uprosz-
czonym za∏o˝eniu niezmienionych stóp procentowych prawdopodobieƒstwo, ˝e inflacja w 2005 r.
przekroczy górnà granic´ dopuszczalnych odchyleƒ od celu, wyznaczonego na poziomie 2,5%
+/- 1 pkt proc., jest wy˝sze ni˝ 50%. Dane ekonomiczne, które zosta∏y opublikowane w maju, oraz
utrzymujàce si´ wysokie ceny ropy naftowej wskazujà na procesy prowadzàce do dalszego wzmoc-
nienia ryzyka przekroczenia górnej granicy dopuszczalnych odchyleƒ od celu inflacyjnego.

3. Od poczàtku roku rosnà oczekiwania inflacyjne osób prywatnych i analityków bankowych.
Chocia˝ w maju ustabilizowa∏y si´ one na podwy˝szonym poziomie, to w warunkach rosnàcej bie-
˝àcej inflacji mo˝na spodziewaç si´ ich dalszego wzrostu. Wyraênie zwi´kszy∏y si´ tak˝e oczekiwa-
nia inflacyjne przedsi´biorstw oraz, w jeszcze wi´kszym stopniu, ich prognozy cen w∏asnych wyro-
bów. Roczne tempo wzrostu cen produkcji sprzedanej przemys∏u wynios∏o w kwietniu br. 7,5%
(w tym w górnictwie i kopalnictwie 30,5%), co jest najwy˝szym poziomem od paêdziernika 2000 r.
Ponadto, badania ankietowe przeprowadzone przez NBP w maju wskazujà, ˝e przedsi´biorstwa
planujà dalsze podwy˝ki cen swoich produktów w najbli˝szych miesiàcach, uzasadniajàc je rosnà-
cà presjà kosztowà. W ocenie NBP wzrost oczekiwaƒ inflacyjnych gospodarstw domowych mo˝e
w znacznym stopniu wiàzaç si´ z wejÊciem Polski do Unii Europejskiej, o czym Êwiadczy nasilenie
tych oczekiwaƒ tak˝e w niektórych pozosta∏ych nowych krajach cz∏onkowskich. Mimo to, w warun-
kach silnego o˝ywienia gospodarczego oraz niekorzystnych wstrzàsów poda˝owych istnieje znacz-
ne ryzyko, ˝e w nast´pnych miesiàcach br. oczekiwania inflacyjne mogà wzrosnàç, co mo˝e przy-
czyniç si´ do dalszego przyspieszenia inflacji.

4. Ceny na Êwiatowych rynkach surowcowych w analizowanym okresie nadal ros∏y. Oczekuje si´,
˝e Êwiatowe ceny ropy naftowej b´dà si´ utrzymywaç na obecnym wysokim poziomie do koƒca br.

5. Mimo pozytywnych tendencji w polskiej gospodarce, w okresie styczeƒ – kwiecieƒ br. na-
stàpi∏o dalsze os∏abienie kursu z∏otego, co w warunkach silniejszego ni˝ oczekiwano wzrostu go-
spodarczego, mo˝e skutkowaç przyspieszeniem inflacji. Os∏abienie z∏otego wynika∏o ze spadku dys-
parytetu realnych stóp procentowych oraz wzrostu wymaganej premii za ryzyko zwiàzane z loko-
waniem w aktywa z∏otowe. Wzrost premii za ryzyko by∏ spowodowany niepewnoÊcià dotyczàcà re-
alizacji programu naprawy finansów publicznych, a tym samym mo˝liwoÊci utrzymania d∏ugu pu-
blicznego na bezpiecznym poziomie. 

6. W okresie styczeƒ – marzec 2004 r. roczna dynamika poda˝y pieniàdza M3 utrzymywa∏a si´
na umiarkowanym poziomie, jednak w kwietniu odnotowano jej znaczne przyspieszenie. AktywnoÊç
na rynku kredytowym przedsi´biorstw by∏a nadal niska. Przyrost nale˝noÊci od gospodarstw domowych
wynika∏ g∏ównie z utrzymujàcej si´ wysokiej dynamiki kredytów mieszkaniowych, a znaczàce przyspie-
szenie dynamiki kredytów w kwietniu by∏o spowodowane wzmo˝onymi zakupami wynikajàcymi
z obaw o wzrost cen po przystàpieniu Polski do UE. W badaniach ankietowych, przeprowadzonych
przez NBP, banki sygnalizujà oczekiwany znaczny wzrost popytu na kredyt zarówno w sektorze przed-
si´biorstw (w tym na kredyt d∏ugoterminowy), jak i w sektorze gospodarstw domowych. Na zwi´ksze-
nie zainteresowania kredytami wskazujà równie˝ badania kondycji sektora przedsi´biorstw.

7. Polska gospodarka wykazuje silne o˝ywienie, w znacznym stopniu oparte na dynamicznie
rosnàcym eksporcie. Badania koniunktury oraz kondycji przedsi´biorstw potwierdzajà powy˝sze
tendencje. Ponadto w 2004 r. odnotowano przyspieszenie spo˝ycia indywidualnego oraz coraz licz-
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niejsze sygna∏y wzrostu popytu inwestycyjnego. Wed∏ug prognoz NBP nale˝y oczekiwaç utrzyma-
nia si´ dynamiki spo˝ycia indywidualnego na wysokim poziomie i stopniowej poprawy dynamiki in-
westycji. Tempo wzrostu gospodarczego w latach 2004–2006 pozostanie wysokie pod warunkiem
przeprowadzenia reform finansów publicznych.

8. Przyspieszajàcy wzrost gospodarczy, rosnàca inflacja, zwi´kszajàcy si´ fundusz p∏ac i naj-
wy˝sze od 1995 r. zyski przedsi´biorstw prowadzà do poprawy dochodów bud˝etu paƒstwa i po-
zosta∏ych elementów sektora finansów publicznych. Wyniki bud˝etu po czterech miesiàcach
zmniejszajà zagro˝enie ni˝szych ni˝ planowano dochodów bud˝etowych w 2004 r. Jednak kluczo-
wym okresem dla oceny sytuacji sektora finansów publicznych b´dzie maj – lipiec br., ze wzgl´du
na przewidywany ubytek dochodów i wzrost wydatków zwiàzany z wprowadzeniem od 1 maja br.
rozliczeƒ z bud˝etem UE. 

Pomimo wi´kszych ni˝ oczekiwano dochodów sektora finansów publicznych w okresie styczeƒ –
kwiecieƒ br., z du˝ym prawdopodobieƒstwem mo˝na oczekiwaç, ˝e deficyt sektora w 2004 r. b´dzie
znacznie wy˝szy ni˝ rok wczeÊniej, co w po∏àczeniu z niskà realizacjà wp∏ywów z prywatyzacji mo˝e
prowadziç do przekroczenia drugiego progu ostro˝noÊciowego relacji d∏ugu publicznego do PKB. 

Ponadto, odk∏adanie dzia∏aƒ na rzecz ograniczenia i racjonalizacji wydatków publicznych
musia∏oby prowadziç do kryzysu finansów publicznych i do za∏amania wzrostu gospodarczego.

9. W I kwartale br. utrzyma∏a si´ tendencja do poprawy salda na rachunku obrotów bie˝à-
cych. Przyczyni∏o si´ do tego g∏ównie dalsze zmniejszenie deficytu obrotów towarowych (wskutek
wy˝szego tempa wzrostu eksportu ni˝ importu) oraz zwi´kszenie nadwy˝ki wymiany us∏ug. Popra-
wa salda w obrotach handlowych wynika w znacznym stopniu z poprawiajàcej si´ pozycji konku-
rencyjnej polskich producentów wobec partnerów zagranicznych.

10. Na podstawie wst´pnych danych mo˝na szacowaç, ˝e wzrost wartoÊci dodanej w I kwar-
tale 2004 r. przekroczy∏ 6%. Podobnie jak w 2003 r. przyczyni∏ si´ do niego g∏ównie wzrost warto-
Êci dodanej w przemyÊle i w us∏ugach rynkowych. O wysokiej dynamice produkcji przetwórstwa za-
decydowa∏y ga∏´zie przemys∏u o wysokim i rosnàcym udziale sprzeda˝y na eksport. Roczna dyna-
mika produkcji budowlano-monta˝owej, po spadkach w pierwszych dwóch miesiàcach roku,
w marcu i kwietniu by∏a dodatnia, przy czym znaczàcy wzrost produkcji budowlanej w kwietniu
wiàza∏ si´ z podwy˝kà podatku VAT na materia∏y i us∏ugi budowlane poczàwszy od maja br. 

11. Wed∏ug danych GUS dotyczàcych sektora przedsi´biorstw, pomimo silnego o˝ywienia
gospodarczego w pierwszych miesiàcach 2004 r., nie zaobserwowano wzrostu zatrudnienia w tym
sektorze. Jednak analiza danych z Badania AktywnoÊci Ekonomicznej LudnoÊci wskazuje, ˝e ju˝
w zesz∏ym roku zatrudnienie w gospodarce mog∏o wzrosnàç. Mo˝na oczekiwaç, ˝e w najbli˝szych
miesiàcach b´dzie nast´powa∏a stopniowa poprawa sytuacji na rynku pracy.

12. W okresie styczeƒ – kwiecieƒ br. zaobserwowano zdecydowane przyspieszenie rocznego
tempa wzrostu przeci´tnego nominalnego wynagrodzenia w sektorze przedsi´biorstw oraz fundu-
szu p∏ac. Wysoki wzrost wydajnoÊci pracy nadal wyprzedza wzrost wynagrodzeƒ, co znajduje od-
zwierciedlenie w obni˝ajàcych si´ jednostkowych kosztach pracy.

13. Od poczàtku roku nasilajà si´ czynniki zwi´kszajàce presj´ inflacyjnà i jednoczeÊnie ma-
leje rola niektórych czynników dotychczas ograniczajàcych tempo wzrostu cen. W zwiàzku z tym
Rada Polityki Pieni´˝nej w lutym i marcu br. zasygnalizowa∏a mo˝liwoÊç zmiany nastawienia w po-
lityce pieni´˝nej na restrykcyjne, a nast´pnie w kwietniu takie nastawienie przyj´∏a. 

14. Rosnàce od poczàtku roku oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych ustabilizowa-
∏y si´ w maju br. na podwy˝szonym poziomie. Niektóre miary oczekiwaƒ inflacyjnych ponownie
wzros∏y w maju, a oczekiwania podwy˝ek cen w handlu detalicznym osiàgn´∏y najwy˝szy poziom
od 1997 r. W kwietniu nastàpi∏ znaczàcy wzrost cen produkcji sprzedanej przemys∏u, zaÊ niektórzy
producenci planujà dalsze znaczne podwy˝ki cen w najbli˝szych miesiàcach. Zwi´kszy∏y si´, choç
w ró˝nym stopniu, wszystkie miary inflacji bazowej. Te czynniki w po∏àczeniu ze wzrostem aktyw-
noÊci gospodarczej, którego skala znaczàco przewy˝sza oczekiwania, wskazujà na wysokie praw-
dopodobieƒstwo dalszego przyspieszenia inflacji. 
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Jednak˝e, przeprowadzone analizy wskazujà, ˝e niektóre z czynników wp∏ywajàce na wzrost
oczekiwaƒ inflacyjnych mogà byç zwiàzane z wejÊciem Polski do Unii Europejskiej, a zatem praw-
dopodobnie majà charakter tymczasowy. Mo˝na zak∏adaç, ˝e dane dost´pne w najbli˝szym czasie
pozwolà lepiej oceniç si∏´ oddzia∏ywania efektów przejÊciowych.

Bioràc to pod uwag´, Rada postanowi∏a w maju br. nie zmieniaç parametrów polityki pie-
ni´˝nej oraz utrzymaç restrykcyjne nastawienie w polityce pieni´˝nej.
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1
Przebieg procesów inflacyjnych

1.1. CPI, HICP oraz indeksy inflacji bazowej

Po wzroÊcie inflacji z 0,3%1 w kwietniu 2003 r. do 1,7% w grudniu 2003 r., w kolejnych mie-
siàcach I kwarta∏u br. roczne tempo wzrostu cen ustabilizowa∏o si´ na poziomie 1,6 – 1,7% (wy-
kres 1). Wyraêne przyspieszenie inflacji do poziomu 2,2% r/r nastàpi∏o natomiast w kwietniu br., co
by∏o spowodowane g∏ównie sytuacjà na rynkach ˝ywnoÊci oraz paliw (wykres 2, tabela 1).
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èród∏o: dane GUS, obliczenia NBP.
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Wykres 1
Zmiany CPI i g∏ównych kategorii cen w latach 2001–2004 (%)
(analogiczny miesiàc poprzedniego roku = 100)

èród∏o: dane GUS, obliczenia NBP.

1 Mierzonej rocznym indeksem CPI. W dalszej cz´Êci Raportu przyj´to nast´pujàce oznaczenia:
r/r – analizowany okres w porównaniu z analogicznym okresem w ubieg∏ym roku,
kw/kw – kwarta∏ do poprzedniego kwarta∏u,
m/m – miesiàc do poprzedniego miesiàca.
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W analizowanym okresie polska gospodarka wesz∏a w faz´ silnego i trwa∏ego o˝ywienia,
o czym Êwiadczà m.in. wyniki badaƒ koniunktury i kondycji sektora przedsi´biorstw. Wzrostowi go-
spodarczemu towarzyszy∏o zwi´kszenie funduszu p∏ac, sygnalizujàce wzrost spo˝ycia prywatnego.
Ponadto, rosnàce ceny surowców na rynkach Êwiatowych oraz os∏abienie kursu z∏otego prowadzi-
∏y do wzrostu kosztów i – w konsekwencji – cen produkcji sprzedanej2.

Wymienione czynniki nie znalaz∏y jednak jeszcze wyraênego odzwierciedlenia we wzroÊcie
cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych. Presja inflacyjna jest ograniczana m.in. przez obserwowa-
ny od czterech kwarta∏ów wzrost wydajnoÊci pracy, któremu towarzyszy spadek jednostkowych
kosztów pracy. Rosnàca konkurencja, szczególnie na rynku detalicznym, równie˝ ogranicza mo˝-
liwoÊç podnoszenia cen. Z kolei obserwowany wzrost cen produkcji sprzedanej, wed∏ug badaƒ
NBP, do lutego dotyczy∏ g∏ównie produkcji eksportowej. Ponadto nale˝y podkreÊliç, ˝e efekt prze-
niesienia (ang. pass-through) presji kosztowej i popytowej na wzrost cen nast´puje zazwyczaj
z pewnym opóênieniem.

Mimo wyst´powania czynników powstrzymujàcych wzrost inflacji, tempo wzrostu popytu
przewy˝szajàce poziom wynikajàcy z d∏ugookresowego trendu, rosnàcy stopieƒ wykorzystania
mocy wytwórczych w przemyÊle przetwórczym oraz wzrost oczekiwaƒ inflacyjnych rodzà ryzyko
przyspieszenia inflacji w najbli˝szej przysz∏oÊci. Dane z kwietnia br. w znacznym stopniu potwier-
dzajà powy˝szà tez´. 

Na kszta∏towanie si´ bie˝àcej inflacji wp∏yn´∏y g∏ównie czynniki poda˝owe, choç znaczà-
co szybszy wzrost cen w kwietniu br. by∏ ju˝ prawdopodobnie w wi´kszym stopniu wynikiem
zwi´kszonej presji popytowej. Silny wzrost cen ˝ywnoÊci w kwietniu br. potwierdzi∏ obserwowa-
nà od wielu miesi´cy tendencj´ wzrostowà w tej grupie cen, która w analizowanym okresie
wp∏yn´∏a najsilniej na przyspieszenie inflacji (wykres 2, tabela 1). Przyczyn wzrostu cen ˝ywno-
Êci nale˝y upatrywaç przede wszystkim w gorszych ni˝ rok wczeÊniej zbiorach zbó˝. Od wielu

Tabela 1
Dynamika cen podstawowych grup towarów i us∏ug konsumpcyjnych

2004

wagi I II III IV

% analogiczny miesiàc poprzedniego roku = 100

Ogó∏em 100,0 101,6 101,6 101,7 102,2

˚ywnoÊç i napoje bezalkoholowe 27,0 102,2 102,7 103,3 104,6

Ceny kontrolowane 27,3 102,3 101,9 101,6 102,2

w tym paliwo 3,8 105,4 102,7 101,3 104,7

Pozosta∏e towary i us∏ugi 45,8 100,8 100,7 100,7 100,8

w tym towary nie˝ywnoÊciowe 27,3 99,8 99,7 99,8 100,0

Us∏ugi 18,5 102,4 102,3 102,1 102,1

poprzedni miesiàc = 100

Ogó∏em 100,0 100,4 100,1 100,3 100,8

˚ywnoÊç i napoje bezalkoholowe 27,0 100,5 100,3 100,8 102,1

Ceny kontrolowane 27,3 100,6 100,2 100,3 100,4

w tym paliwo 3,8 103,2 101,0 101,9 101,9

Pozosta∏e towary i us∏ugi 45,8 100,2 99,9 100,0 100,2

w tym towary nie˝ywnoÊciowe 27,3 100,0 99,6 100,0 100,1

Us∏ugi 18,5 100,5 100,3 100,1 100,3

èród∏o: dane GUS i obliczenia NBP.

2 Determinanty procesów inflacyjnych w analizowanym okresie zosta∏y omówione w rozdziale Determinanty inflacji.
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miesi´cy ograniczana jest tak˝e skala produkcji zwierz´cej (mi´sa wieprzowego). Zmniejszeniu
presji inflacyjnej nie sprzyja∏y równie˝ wysokie ceny ˝ywnoÊci (zbó˝) na rynku europejskim. Po-
nadto, czynnikiem wp∏ywajàcym na dynamik´ cen ˝ywnoÊci w pierwszych czterech miesiàcach
br. by∏ statystyczny efekt bazy – w analogicznym okresie 2003 r. ceny te spada∏y w tempie
3,4–3,5% r/r. 

Do wzrostu cen ˝ywnoÊci przyczyni∏y si´ równie˝ wzmo˝one zakupy niektórych artyku∏ów
˝ywnoÊciowych (m.in. cukru) wynikajàce z obaw konsumentów o wzrost cen po przystàpieniu
Polski do UE. Wzmocni∏o to presj´ inflacyjnà, szczególnie w kwietniu – miesiàcu poprzedzajà-
cym akcesj´. 

Wed∏ug NBP, w kolejnych miesiàcach do wzrostu cen ˝ywnoÊci b´dà si´ przyczyniaç: gorsza
ni˝ w dwóch poprzednich latach produkcja roÊlinna (czynnik ten b´dzie wp∏ywa∏ na ceny do po∏o-
wy roku) oraz ni˝sza produkcja zwierz´ca (g∏ównie mi´sa wieprzowego). Na kszta∏towanie si´ kra-
jowych cen ˝ywnoÊci b´dzie równie˝ wp∏ywaç stopniowe wprowadzanie rozwiàzaƒ przyj´tych
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Taryfy Celnej UE.

W grupie cen kontrolowanych podstawowym czynnikiem wp∏ywajàcym na kszta∏towanie si´
inflacji w okresie styczeƒ – kwiecieƒ 2004 r. by∏y podwy˝ki cen paliw. W ciàgu pierwszych czterech
miesi´cy br. ceny paliw wzros∏y ∏àcznie o 8,2%. Ceny te charakteryzujà si´ du˝à zmiennoÊcià, dla-
tego w niektórych okresach mogà istotnie wp∏ywaç na ogólny poziom indeksu CPI. Wzrost cen pa-
liw w analizowanym okresie wynika∏ przede wszystkim ze wzrostu cen ropy na rynkach Êwiatowych.
W znacznie mniejszym stopniu przyczyni∏a si´ do niego podwy˝ka podatku akcyzowego3 oraz
wprowadzenie od 1 stycznia br. op∏aty paliwowej. 

WÊród noÊników energii – kategorii, której udzia∏ w grupie cen kontrolowanych jest najwi´k-
szy, w ciàgu pierwszych czterech miesi´cy br. najbardziej wzros∏y ceny ciep∏ej wody (∏àcznie o 2,0%;
3,9% r/r w kwietniu br.). W analizowanym okresie nie wprowadzono jeszcze nowych taryf op∏at
za gaz i energi´ elektrycznà. 

W miesiàcach styczeƒ – kwiecieƒ br. utrzymywa∏o si´ znaczàco ni˝sze ni˝ przed rokiem rocz-
ne tempo wzrostu cen w grupie pozosta∏ych towarów i us∏ug konsumpcyjnych (po wy∏àczeniu cen
kontrolowanych). By∏o to wynikiem obserwowanej od sierpnia 2003 r. spadkowej tendencji cen
wchodzàcych w sk∏ad tej grupy towarów nie˝ywnoÊciowych (wykres 3). SpoÊród tych towarów naj-
wi´ksze spadki cen w ciàgu pierwszych czterech miesi´cy br. wystàpi∏y w przypadku obuwia
(o 3,7%) i odzie˝y (2,3%). W analizowanym okresie utrzymywa∏a si´ tendencja powolnego obni˝a-
nia si´ tempa wzrostu cen us∏ug, na które wp∏ywajà g∏ównie czynniki krajowe. Nie dotyczy∏o to jed-
nak tych rodzajów us∏ug, na które popyt jest ma∏o elastyczny, przede wszystkim zwiàzanych z u˝yt-
kowaniem mieszkania. 
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Wykres 3
Zmiany cen pozosta∏ych towarów i us∏ug konsumpcyjnych (r/r; w %)

èród∏o: dane GUS, obliczenia NBP.

3 Styczniowa podwy˝ka akcyzy na benzyn´ (o 2 gr/l) by∏a mniejsza ni˝ jej obni˝ka w po∏owie maja br. (o 5 gr /l).
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Przedstawiona charakterystyka czynników wp∏ywajàcych na przebieg procesów inflacyj-
nych w miesiàcach styczeƒ – kwiecieƒ 2004 r. znajduje odzwierciedlenie w kszta∏towaniu si´
miar inflacji bazowej w analizowanym okresie. Od paêdziernika 2003 r. do marca br. ˝adna
z nich nie przewy˝sza∏a rocznego tempa wzrostu cen mierzonego indeksem CPI, natomiast
w kwietniu na wy˝szym ni˝ CPI poziomie ukszta∏towa∏ si´ tylko jeden ze wskaêników. Âwiadczy
to o istotnym proinflacyjnym wp∏ywie cen, które sà wy∏àczane ze wskaêników inflacji bazowej.
WielkoÊci przedstawione w tabeli 2 potwierdzajà, ˝e w omawianych miesiàcach na wzrost in-
flacji najsilniej oddzia∏ywa∏y ceny ˝ywnoÊci, paliw oraz ceny najbardziej zmienne, a tak˝e op∏a-
ty za u˝ytkowanie mieszkaƒ.

Wykres 5 ilustruje, ˝e po wzgl´dnie stabilnym w I kwartale 2004 r. kszta∏towaniu si´ wskaê-
ników CPI oraz inflacji bazowej, w kwietniu nastàpi∏ ich znaczàcy wzrost. Wyjàtek stanowi∏a infla-
cja „netto”, co pokazuje, ˝e w tym miesiàcu do przyspieszenia wzrostu cen w najwi´kszym stopniu
przyczyni∏y si´ wy∏àczane z tej miary ceny ˝ywnoÊci i paliw.

Tabela 2
Wskaêniki CPI oraz inflacji bazowej w 2004 r.

Zmiany do analogicznego miesiàca Zmiany do poprzedniego

poprzedniego roku (w %) miesiàca (w %)

2004

I II III IV I II III IV

CPI 1,6 1,6 1,7 2,2 0,4 0,1 0,3 0,8

Wskaêniki inflacji bazowej po wy∏àczeniu:

Cen kontrolowanych 1,3 1,5 1,7 2,3 0,3 0,1 0,3 0,9

Cen o najwi´kszej zmiennoÊci 1,1 1,2 1,3 2,2 0,1 0,1 0,2 0,7

Cen o najwi´kszej zmiennoÊci

i cen paliw 0,9 1,1 1,3 2,1 0,0 0,0 0,1 0,7

Cen ˝ywnoÊci i paliw (inflacja „netto") 1,2 1,1 1,1 1,2 0,2 0,0 0,1 0,2

15% Êrednia obci´ta 1,5 1,5 1,5 2,0 0,2 0,1 0,2 0,2

èród∏o: dane GUS i obliczenia NBP.
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15% Êrednia obci´ta

Wykres 4
Wskaêniki CPI oraz inflacji bazowej (analogiczny miesiàc poprzedniego roku = 100)

èród∏o: dane GUS, obliczenia NBP.
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Inflacja a kryterium z Maastricht

Trwajàce od maja 2003 r. przyspieszenie inflacji znajduje odzwierciedlenie w systematycz-
nym wzroÊcie Êredniorocznego tempa wzrostu cen (do 1,2% w kwietniu br.), mierzonego zhar-
monizowanym indeksem cen konsumpcyjnych – HICP4 (wykres 6). WartoÊç referencyjna dla kry-
terium stabilnoÊci cen5 (2,5% w marcu br.) znajduje si´ wcià˝ wyraênie powy˝ej aktualnej infla-
cji w Polsce. Majàc jednak na uwadze konstrukcj´ indeksu Êredniorocznego, a tak˝e wy˝sze ni˝
1,2% bie˝àce i – zgodnie z wyznaczonym celem inflacyjnym – przysz∏e roczne tempo wzrostu
cen, obliczana przy ocenie spe∏nienia kryterium z Maastricht inflacja dla Polski b´dzie charakte-
ryzowa∏a si´ tendencjà rosnàcà.
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Wykres 5
CPI oraz inflacja bazowa (zmiany do analogicznego miesiàca poprzedniego roku, w %)

èród∏o: dane GUS, obliczenia NBP.
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Wykres 6
Inflacja w Polsce (HICP 12-miesi´czna Êrednia ruchoma) a kryterium z Maastricht (%)

èród∏o: dane Eurostat-u, obliczenia NBP.

4 Zasadnicza ró˝nica mi´dzy indeksem CPI i HICP polega na tym, ˝e indeks zharmonizowany uwzgl´dnia dodatkowo wy-
datki ponoszone przez cudzoziemców na zakup dóbr i us∏ug w Polsce, szacunkowe wydatki ponoszone przez osoby
przebywajàce w tzw. gospodarstwach instytucjonalnych (np. szpitalach, wi´zieniach, domach spokojnej staroÊci) oraz
wydatki ponoszone na gry losowe. Choç koszyki cen indeksów HICP i CPI ró˝nià si´ strukturà wag, ró˝nice mi´dzy tymi
indeksami sà w praktyce nieznaczne.
5 WartoÊç referencyjna jest wyznaczana na postawie Êredniej inflacji w trzech krajach UE o najni˝szym Êredniorocz-
nym tempie wzrostu cen (mierzonym indeksem HICP) powi´kszonej o 1,5 pkt. proc. Kraj akcesyjny spe∏nia kryte-
rium stabilnoÊci cen, gdy jego Êrednioroczna inflacja nie przekracza tak wyznaczonej wartoÊci referencyjnej. Wi´-
cej na temat kryteriów z Maastricht zobacz: Raport na temat korzyÊci i kosztów przystàpienia Polski do strefy eu-
ro. NBP, 2004.
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1.2. Oczekiwania inflacyjne

W pierwszych czterech miesiàcach br. odnotowano dalszy wzrost oczekiwaƒ inflacyjnych
osób prywatnych i analityków bankowych (wykres 7). W maju ustabilizowa∏y si´ one na podwy˝-
szonym poziomie. Niemniej, niektóre miary oczekiwaƒ inflacyjnych ponownie wzros∏y, a oczekiwa-
nia podwy˝ek cen w handlu detalicznym osiàgn´∏y najwy˝szy poziom od 1997 r. 

W pierwszych miesiàcach br. wyraênie wzros∏y tak˝e oczekiwania inflacyjne przedsi´biorstw
oraz, w jeszcze wi´kszym stopniu, prognozy cen ich w∏asnych wyrobów. Na silnie rosnàce oczeki-
wania i prognozy wzrostu cen wskazujà równie˝ badania koniunktury GUS (wykresy 8 i 9).

Czynnikiem wywierajàcym dominujàcy wp∏yw na oczekiwania inflacyjne osób prywatnych by-
∏y – cz´sto nieuzasadnione – obawy o wzrost cen po przystàpieniu Polski do UE (Ramka 1). Obawy
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Wykres 8
Oczekiwane przez konsumentów zmiany trendów cen w okresie najbli˝szych 12 miesi´cy
– saldo ocen (%)

èród∏o: GUS, badania koniunktury konsumenckiej.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

VIVIIIIIIXIIXIXIXVIIIVIIVIVIV

CPI r/r oczekiwany (+12 m-cy) – osoby prywatne, miara zobiektywizowana

CPI r/r bie˝àcy (znany w momencie przeprowadzania ankiety)

CPI r/r prognozowany (+11 m-cy) – banki

2003 2004

2,2 2,2
2,0

2,3 2,2

0,4 0,5
0,3 0,4

0,8

2,3 2,3 2,3
2,5 2,6 2,6

2,8 2,9 2,9

0,7 0,7

1,6

2,1 2,2
2,4 2,42,5

CPI r/r prognozowany (XII 2004 r.) – banki

0,9 2,6 2,7 2,7 2,6 3,0

Wykres 7
Oczekiwania inflacyjne osób prywatnych i prognozy inflacyjne analityków bankowych
w okresie od kwietnia 2003 r. do kwietnia 2004 r.6 (%)

èród∏o: dane Reuters, GUS, obliczenia NBP na podstawie danych Ipsos.

6 Oczekiwania inflacyjne osób prywatnych i prognozy analityków bankowych nie sà w pe∏ni porównywalne ze wzgl´du
na odmienny horyzont czasowy: analitycy bankowi deklarujà swoje przewidywania na miesiàc poprzedzajàcy analogicz-
ny miesiàc nast´pnego roku, natomiast osoby prywatne – na analogiczny miesiàc nast´pnego roku. Poza tym nale˝y
wziàç pod uwag´ fakt, ˝e oczekiwania inflacyjne osób prywatnych sà obiektywizowane, tj. kwantyfikowane przy za∏o˝e-
niu, ˝e respondenci postrzegajà przebieg procesów cenowych przez pryzmat oficjalnych statystyk inflacji.
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te nasili∏y si´ szczególnie w ostatnich miesiàcach poprzedzajàcych termin akcesji. Wyniki badaƒ an-
kietowych pokazujà, ˝e oczekiwany wzrost cen dotyczy∏ wszystkich uwzgl´dnionych w badaniach
grup produktów (tabela 3).
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Wykres 9
Prognozowane zmiany trendów cen w budownictwie, przetwórstwie i handlu
w okresie najbli˝szych 3 miesi´cy – saldo ocen

èród∏o: Badania koniunktury GUS.

Ramka 1. Wp∏yw cz∏onkostwa Polski w UE na ceny krajowe

W zwiàzku z przystàpieniem Polski do UE Narodowy Bank Polski i Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów przeprowadzi∏y badanie dotyczàce wp∏ywu akcesji na zmiany cen w Polsce. Wyniki analiz wskazujà, ˝e cz∏on-
kostwo w UE nie powinno wp∏ynàç istotnie na krajowe ceny towarów i us∏ug. Zmiany cen mogà wynikaç z:

• przyczyn bezpoÊrednich, takich jak: zmiany stawek VAT, akcyzy, przyj´cia Wspólnej Taryfy Celnej oraz obj´cia Pol-
ski Wspólnà Politykà Rolnà,

• liberalizacji cen oraz efektów rynkowych wynikajàcych ze wzrostu konkurencji.

Ocenia si´, ˝e wzrost cen wynikajàcy z cz∏onkostwa w UE powinien dotyczyç 15% towarów i us∏ug naby-
wanych przez przeci´tne gospodarstwo domowe. Spadek cen powinien natomiast wystàpiç w przypadku 33%
z nich, a dla 52% towarów i us∏ug przystàpienie do UE nie powinno mieç wp∏ywu na ceny. Przy uwzgl´dnieniu
wy∏àcznie efektów bezpoÊrednich ocenia si´, ˝e ∏àczny wp∏yw zmian cen zwiàzany z przystàpieniem Polski do UE
na roczny wskaênik CPI nie powinien byç wy˝szy ni˝ 0,9 pkt. proc. 

W badaniu podkreÊla si´, ˝e mimo wieloletniego procesu budowania Jednolitego Rynku, mi´dzy kraja-
mi UE-15 nadal wyst´puje znaczne zró˝nicowanie cen us∏ug oraz towarów, zarówno ˝ywnoÊciowych, jak i prze-
mys∏owych. Wynika to z ró˝nic w sile nabywczej konsumentów, stopnia liberalizacji danego rynku oraz pozio-
mu konkurencji.

W celu analizy zmian cen w okresie poprzedzajàcym i po uzyskaniu cz∏onkostwa Polski w UE: 

• uruchomiona zosta∏a infolinia, s∏u˝àca do rejestracji zg∏aszanych przez konsumentów informacji o zaobserwo-
wanych przypadkach zmian cen detalicznych, 

• wprowadzony zosta∏ system notowaƒ cen wytypowanych towarów i us∏ug na rynku krajowym, realizowany
w Centrali i w Oddzia∏ach Okr´gowych NBP. Zgodnie z za∏o˝eniami system notowaƒ cen stanowi wa˝ne êród∏o
bie˝àcej informacji o tendencjach kszta∏towania si´ cen wybranych towarów i us∏ug przed przystàpieniem do UE
i w poczàtkowym okresie cz∏onkostwa. 

Dotychczasowe notowania cen wskazujà, ˝e:

• ujawni∏y si´ ju˝ wszystkie podwy˝ki, które sà uzasadnione regulacjami Unii Europejskiej, natomiast w przypad-
ku przewidywanych obni˝ek efekt cenowy wywo∏any wejÊciem Polski do UE jeszcze si´ w pe∏ni nie zrealizowa∏;

• zmiany cen takich towarów jak paliwa, w´giel czy owoce nie sà zwiàzane z akcesjà, lecz wynikajà z tendencji
na rynkach Êwiatowych, decyzji administracyjnych oraz czynników sezonowych;

• w d∏u˝szym okresie niektóre towary i us∏ugi powinny tanieç ze wzgl´du na liberalizacj´ niektórych rynków i ros-
nàcà konkurencj´ (czynnik nie uwzgl´dniony w analizie). Dotyczy to m.in. us∏ug telekomunikacyjnych i energii
elektrycznej;

• wyrównywanie cen do poziomu UE-15 mo˝e wystàpiç tylko przy zbli˝aniu si´ dochodów realnych spo∏eczeƒ-
stwa do poziomu notowanego w krajach Europy Zachodniej.
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Wzrost oczekiwaƒ inflacyjnych analityków bankowych (wykres 10) znalaz∏ odzwierciedlenie
w przesuni´ciu rozk∏adu ich prognoz w kierunku wy˝szego tempa wzrostu cen. W maju br. odno-
towano stabilizacj´ Êredniej oczekiwanej inflacji, przy czym towarzyszy∏ jej wzrost niepewnoÊci (roz-
szerzony przedzia∏ deklaracji mi´dzy minimalnym a maksymalnym poziomem oczekiwanej inflacji).

Mediana oczekiwaƒ przedsi´biorstw dotyczàcych rocznego wskaênika inflacji w ciàgu najbli˝-
szych 12 miesi´cy wzros∏a z 2% do 2,4% (wykres 11). JednoczeÊnie nale˝y podkreÊliç, ˝e po raz
pierwszy od II kwarta∏u 2001 r. o zamiarze podniesienia cen swoich towarów poinformowa∏a po-
nad po∏owa ankietowanych przedsi´biorstw. 

Silny wzrost oczekiwaƒ inflacyjnych na prze∏omie 2003 i 2004 r. oraz ewentualna kontynuacja
tego trendu, szczególnie w przypadku osób prywatnych, rodzà ryzyko zwi´kszenia presji na wzrost
p∏ac i popytu konsumpcyjnego, co z kolei prowadzi∏oby do przyspieszenia tempa wzrostu cen. 

Tabela 3
Struktura odpowiedzi na pytanie dotyczàce zmian cen wybranych kategorii towarów
i us∏ug w wyniku akcesji Polski do Unii Europejskiej

Odsetek respondentów (w %) twierdzàcych, êe po wstàpieniu

do Unii Europejskiej ceny:

(1) zwi´kszà si´ (2) pozostanà (3) zmniejszà si´ (4) trudno

bez zmian powiedzieç

II I II II I II II I II II I II

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

A. Produkty spo˝ywcze 64 77 75 14 5 9 10 8 6 12 10 9

B. Odzie˝ i obuwie 50 58 61 22 10 13 14 18 14 14 14 12

C. Samochody1 35 50* 53* 18 17* 21* 30 14* 10* 17 19* 15*

35** 36** 32** 34** 12** 12** 21** 17**

D. Sprz´t elektroniczny

(AGD-RTV) 35 41 42 22 23 28 27 19 12 16 18 17

E. Mieszkania 56 71 67 18 5 9 9 10 8 17 14 15

F. Po∏àczenia telefoniczne 31 37 36 18 30 34 33 15 13 18 17 17

1 W styczniu i lutym 2004 r. pytanie to zosta∏o rozbite na dwa pytania:
* pytanie o ceny nowych samochodów osobowych
** pytanie o ceny u˝ywanych samochodów osobowych
èród∏o: Ipsos.
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Wykres 10
Rozk∏ad prognoz inflacyjnych analityków bankowych formu∏owanych w odniesieniu do rocznej
stopy inflacji w miesiàcu poprzedzajàcym analogiczny miesiàc nast´pnego roku (%)

èród∏o: obliczenia NBP ma podstawie danych Reuters.
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1.3. Cel inflacyjny

Pomimo obserwowanego od maja 2003 r. przyspieszenia inflacji, jej bie˝àcy poziom znajdu-
je si´ w dolnym przedziale odchyleƒ od celu inflacyjnego. Inflacja oczekiwana przez osoby prywat-
ne i przedsi´biorstwa równie˝ nie przekracza górnej granicy dopuszczalnych wahaƒ. Natomiast
prognozy inflacyjne banków wyraênie ju˝ przewy˝szajà poziom 2,5%. Dalszy wzrost oczekiwanej
inflacji w warunkach o˝ywienia gospodarczego i rosnàcych dochodów do dyspozycji rodzi jednak
ryzyko przyspieszenia tempa wzrostu cen nawet powy˝ej górnej granicy dopuszczalnych odchyleƒ
od celu inflacyjnego.
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Wykres 11
Oczekiwania przedsi´biorstw dotyczàce kwartalnego wzrostu cen towarów
i us∏ug konsumpcyjnych w ciàgu najbli˝szych 12 (w %)

èród∏o: NBP.
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2
Determinanty inflacji

2.1. Popyt

W okresie styczeƒ – kwiecieƒ 2004 r. polska gospodarka znajdowa∏a si´ w fazie silnego o˝y-
wienia w znacznym stopniu opartego na rosnàcym eksporcie. JednoczeÊnie zaobserwowano przy-
spieszenie spo˝ycia indywidualnego oraz coraz liczniejsze sygna∏y wzrostu popytu inwestycyjnego.
Badania koniunktury oraz kondycji przedsi´biorstw potwierdzajà powy˝sze tendencje.

W I kwartale 2004 r. po raz kolejny odnotowano przyspieszenie wzrostu produktu kra-
jowego brutto (wykres 12). W analizowanym okresie tempo wzrostu PKB przekroczy∏o 6% r/r,
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Wykres 13
Wskaênik prognoz popytu ogó∏em* (ró˝nica sald) oraz trend tego wskaênika**

* Wskaênik wyliczony wg metody tzw. testu koniunkturalnego (ró˝nica pomi´dzy odsetkiem prognoz wzrostu popytu a odsetkiem prognoz
spadku popytu).
** Wskaênik uzyskany metodà x11.
èród∏o: NBP.
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Wykres 12
Udzia∏ sk∏adników popytu finalnego we wzroÊcie PKB*

* W Raporcie do odsezonowania danych u˝yto metody TRAMO/SEATS.
èród∏o: dane GUS.
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wobec 3,8% w ca∏ym 2003 r. i 4,7% w IV kwartale 2003 r. Podobnie jak w ubieg∏ym roku,
g∏ównym êród∏em wzrostu w I kwartale br. by∏y silny eksport oraz spo˝ycie indywidualne. Oce-
nia si´, ˝e te czynniki zadecydowa∏y tak˝e o przyspieszeniu wzrostu gospodarczego w analizo-
wanym okresie.

Badania NBP dotyczàce kondycji przedsi´biorstw wskazujà, ˝e ju˝ drugi kwarta∏ z rz´du niski
poziom popytu nie jest wymieniany przez przedsi´biorstwa jako g∏ówna bariera ich rozwoju
(w marcu br. by∏ to czwarty najcz´Êciej wymieniany czynnik). Oczekiwana przez przedsi´biorstwa
wyraêna poprawa popytu znajduje odzwierciedlenie we wzroÊcie spodziewanego przez nie
w II kwartale br. wskaênika popytu ogó∏em do poziomu najwy˝szego w ca∏ej historii badaƒ ankie-
towych, tj. od 1997 r. (wykres 13). Mimo ˝e zgodnie z oczekiwaniami odsetek prognoz wzrostu po-
pytu jest wi´kszy wÊród eksporterów ni˝ wÊród przedsi´biorstw sprzedajàcych swoje wyroby wy-
∏àcznie na rynku krajowym, to wzrost optymizmu jest wi´kszy w tej drugiej grupie podmiotów. Po-
nadto wÊród eksporterów bardziej optymistyczne prognozy sformu∏owa∏y przedsi´biorstwa o ni-
skim udziale eksportu w przychodach (do 50%). Powy˝sze czynniki wskazujà zatem na wyraênà po-
praw´ popytu równie˝ na rynku krajowym. 

2.1.1. Popyt konsumpcyjny

Wed∏ug szacunków NBP, w I kwartale br. utrzymywa∏o si´ wysokie tempo wzrostu spo-
˝ycia. Jego g∏ównym êród∏em by∏ wzrost dochodów gospodarstw domowych, który wiàza∏ si´
z o˝ywieniem gospodarczym. Wysoka by∏a przede wszystkim dynamika dochodów bezpo-
Êrednio zwiàzanych z wynikami produkcji. Po raz pierwszy od II kwarta∏u 2001 r. tempo wzro-
stu dochodów pierwotnych by∏o wy˝sze ni˝ transferów, których dynamika (r/r) w I kwartale
br. obni˝y∏a si´. 

Tempo wzrostu dochodów z pracy najemnej oraz dochodów z dzia∏alnoÊci gospodarczej
na w∏asny rachunek w pozarolniczych sekcjach gospodarki by∏y najwy˝sze od I kwarta∏u 2002 r.
Wzrost dochodów z pracy najemnej, szacowany w I kwartale br. na ponad 4% r/r (nominalnie), by∏
przede wszystkim wynikiem wzrostu funduszu wynagrodzeƒ w sektorze przedsi´biorstw. W tym
sektorze tempo wzrostu przeci´tnych wynagrodzeƒ wynios∏o 5,5% r/r i by∏o najwy˝sze od IV kwar-
tale 2001 r. Ponadto, w analizowanym okresie wzros∏y dochody z w∏asnoÊci, g∏ównie w wyniku wy-
sokiej dynamiki dochodów prywatnych w∏aÊcicieli.

Wyp∏aty Êwiadczeƒ z ubezpieczeƒ spo∏ecznych by∏y nominalnie wy˝sze ni˝ przed rokiem
o 5,4%, a Êwiadczenia z pomocy spo∏ecznej nie przekroczy∏y poziomu z I kwarta∏u 2003 r. Zmniej-
szy∏y si´ wyp∏aty zasi∏ków dla bezrobotnych i z ubezpieczeƒ. Natomiast zasi∏ki piel´gnacyjne i ro-
dzinne nieznacznie wzros∏y. Wyraêny wzrost odnotowano natomiast w przypadku Êwiadczeƒ
przedemerytalnych, jednak ich udzia∏ w transferach pozostaje relatywnie niewielki. 

Wed∏ug szacunków NBP, dochody brutto do dyspozycji gospodarstw domowych w I kwarta-
le br. wzros∏y nominalnie o ponad 6% (r/r), a ich si∏a nabywcza by∏a wi´ksza ni˝ przed rokiem o po-
nad 4,5%. Przyczyni∏o si´ to do wzrostu spo˝ycia indywidualnego, którego tempo kszta∏towa∏o si´,
wed∏ug ocen NBP, równie˝ powy˝ej 4,5%. 

W I kwartale br. zosta∏ zahamowany spadek oszcz´dnoÊci brutto gospodarstw domowych.
Do wzrostu akumulacji gospodarstw domowych przyczyni∏ si´ przede wszystkim wzrost inwestycji
mieszkaniowych oraz wydatków na prowadzonà przez nie dzia∏alnoÊç gospodarczà. Oszcz´dnoÊci
finansowe gospodarstw domowych by∏y natomiast o blisko 25% mniejsze ni˝ przed rokiem. Wyni-
ka∏o to ze spadku depozytów gospodarstw domowych w sektorze bankowym i wzrostu ich zad∏u-
˝enia (zobacz rozdzia∏ 0). 

Do wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych w miesiàcach poprzedzajàcych przystàpie-
nie Polski do UE niewàtpliwie przyczyni∏y si´ obawy o wzrost cen po akcesji. Znajduje to potwier-
dzenie m.in. w wysokim wzroÊcie sprzeda˝y detalicznej w tym okresie. Choç powy˝szy efekt mo˝e
mieç charakter przejÊciowy, to rosnàce dochody do dyspozycji gospodarstw domowych w warun-
kach o˝ywienia gospodarczego i stopniowej poprawy sytuacji na rynku pracy powinny znaleêç od-
zwierciedlenie we wzroÊcie spo˝ycia prywatnego. 
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2.1.2. Popyt sektora finansów publicznych 

Analiza wp∏ywu sektora finansów publicznych na popyt krajowy z koniecznoÊci zosta∏a ogra-
niczona wy∏àcznie do bud˝etu paƒstwa. Wynika to z braku informacji o pozosta∏ych segmentach
tego sektora7. Dane dotyczàce bud˝etu paƒstwa w 2004 r. sà nieporównywalne z danymi z lat po-
przednich z powodu wprowadzonych w br. zmian systemowych i metodologicznych (zobacz Ram-
ka 2). Powy˝sze przyczyny utrudniajà pe∏nà ocen´ wp∏ywu sektora finansów publicznych na prze-
bieg procesów gospodarczych w analizowanym okresie.

Oddzia∏ywanie bud˝etu paƒstwa na popyt krajowy i jego struktur´ dokonuje si´ poprzez wy-
datki bud˝etowe oraz polityk´ podatkowà. Obni˝enie w 2004 r. stawki podatku dochodowego
od osób prawnych do 19% (z 27% w 2003 r.), a tak˝e wprowadzenie mo˝liwoÊci korzystania z 19%
stawki podatku dochodowego dla osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà mog∏o sk∏oniç
przedsi´biorców do rozszerzania dzia∏alnoÊci inwestycyjnej. JednoczeÊnie w 2004 r. wprowadzono
zamro˝enie progów podatkowych i wyeliminowano cz´Êç ulg i zwolnieƒ w podatku dochodowym
od osób fizycznych. Powoduje to ograniczenie dochodów do dyspozycji tej grupy podatników. In-
nym czynnikiem, który mo˝e mieç wp∏yw na ograniczenie popytu krajowego w br., jest dalszy
wzrost efektywnej stawki podatków poÊrednich. W okresie styczeƒ–kwiecieƒ 2004 r. bud˝et paƒ-
stwa odnotowa∏ wysokie wp∏ywy podatkowe, g∏ównie z podatków poÊrednich i podatku dochodo-
wego od osób prawnych Przyczyni∏o si´ do tego m.in. „o˝ywienie przedakcesyjne” stymulowane
przez wzmo˝one zakupy wynikajàce z obaw o wzrost cen po przystàpieniu Polski do UE, a tak˝e
poprawa sytuacji finansowej przedsi´biorstw. Poprawa ta spowodowa∏a tak˝e zwi´kszenie, w sto-
sunku do poprzedniego roku, wp∏ywów ze sk∏adek gromadzonych przez fundusze celowe (Fundusz
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, Fundusz Pracy).

W I kwartale br. wydatki bud˝etu paƒstwa, po sprowadzeniu do porównywalnoÊci8 (zobacz
Ramka 2), wzros∏y realnie o 0,8% r/r. Oznacza to, ˝e ich wk∏ad we wzrost produktu krajowego brut-
to by∏ dodatni, chocia˝ zdecydowanie mniejszy od odnotowanego w I kwartale ub.r. (1,8% r/r).

Kreowany przez bud˝et paƒstwa popyt wewn´trzny jest zdominowany przez wydatki o cha-
rakterze konsumpcyjnym. Ich wzrost w I kwartale br. (o oko∏o 0,8% r/r) wynika∏ ze wzrostu bie˝à-

Ramka 2.

W 2004 r. po stronie dochodowej i wydatkowej bud˝etu paƒstwa wprowadzono nast´pujàce zmiany sys-
temowe i metodologiczne:

• Zgodnie z nowelizacjà ustawy o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego wprowadzono nowe zasady za-
silania tych jednostek przez bud˝et paƒstwa, a tak˝e nowy podzia∏ zadaƒ finansowanych przez administracj´
rzàdowà i samorzàdowà. W rezultacie zwi´kszy∏ si´ udzia∏ jednostek samorzàdu terytorialnego we wp∏ywach
bud˝etu paƒstwa* z podatków bezpoÊrednich. Dzia∏ania te majà na celu dalszà decentralizacj´ Êrodków publicz-
nych oraz zwi´kszenie ekonomicznej samodzielnoÊci samorzàdów w gospodarowaniu w∏asnymi Êrodkami.

• Dokonano zmiany sposobu refundacji Funduszowi Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych ubytku dochodów z tytu∏u wpro-
wadzenia reformy ubezpieczeƒ spo∏ecznych (g∏ównie sk∏adki do otwartych funduszy emerytalnych). Ârodki
na ten cel nie obcià˝ajà w br. wydatków bud˝etowych i sà ewidencjonowane w rozchodach bud˝etu paƒstwa.

• Rok 2004 jest pierwszym rokiem cz∏onkostwa Polski w Unii Europejskiej, co sprawia ˝e w dochodach, wydat-
kach, przychodach i rozchodach bud˝etu paƒstwa pojawiajà si´ nowe pozycje. W ramach rozliczeƒ z bud˝etem
UE bud˝et krajowy uzyska dodatkowe wp∏ywy na popraw´ p∏ynnoÊci, ale równoczeÊnie zwi´kszy swoje wydat-
ki o sk∏adk´ cz∏onkowskà i o Êrodki niezb´dne do wspó∏finansowania programów unijnych, umo˝liwiajàce ab-
sorpcj´ przewidywanych p∏atnoÊci z UE. Dodatkowo bud˝et b´dzie musia∏ zabezpieczyç Êrodki na prefinanso-
wanie programów realizowanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych oraz na Êwiadczenia wynikajàce ze
Wspólnej Polityki Rolnej, tylko cz´Êciowo zrefundowane w br. z bud˝etu ogólnego UE.

* Udzia∏ jednostek samorzàdu terytorialnego w podatku PIT zosta∏ zwi´kszony w 2004 r. do 45,7% wobec 30,1% w ubieg∏ym roku,
a w podatku CIT – do 24,01% z 5,5% w 2003 r.

7 Dane dotyczàce skonsolidowanego sektora finansów publicznych dost´pne sà tylko w uj´ciu rocznym w terminie 5 mie-
si´cy po okresie sprawozdawczym.
8 Wydatki bud˝etu paƒstwa zosta∏y skorygowane o dotacje przekazywane dla OFE.
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cych wydatków jednostek bud˝etowych na wynagrodzenia (od 1 stycznia br. zrealizowano podwy˝-
k´ wynagrodzeƒ w wysokoÊci zapewniajàcej ich 3% wzrost realny r/r) i na zakup towarów i us∏ug,
a tak˝e na Êwiadczenia na rzecz osób fizycznych. JednoczeÊnie bud˝et paƒstwa przeznaczy∏ mniej
Êrodków na transfery, m.in. dotacje i subwencje, oraz na obs∏ug´ d∏ugu publicznego. Zmniejszenie
tempa wzrostu wyp∏at m.in. Êwiadczeƒ emerytalno-rentowych, zasi∏ków wyp∏acanych z Funduszu
Pracy oraz ni˝sze wyp∏aty dla ludnoÊci z tytu∏u rekompensat oznaczajà mniejszy, w stosunku
do analogicznego okresu ubieg∏ego roku, udzia∏ bud˝etu paƒstwa we wzroÊcie indywidualnego
popytu konsumpcyjnego.

W analizowanym okresie zrealizowano 6% planowanych na bie˝àcy rok wydatków na finan-
sowanie zadaƒ inwestycyjnych9. W sumie wydatki te majà wzrosnàç w br. o blisko 18% w porów-
naniu z ubieg∏orocznymi. Mimo ich nominalnego wzrostu w br. (i w efekcie wzrostu ich udzia∏u
w wydatkach ogó∏em bud˝etu paƒstwa do 5,3% z 4,5% w 2003 r.), ich planowany poziom ma sta-
nowiç tylko 1,2% PKB w 2004 r., co oznacza, ˝e wydatki majàtkowe (inwestycyjne) bud˝etu paƒ-
stwa nie b´dà mia∏y istotnego wp∏ywu na zwi´kszenie popytu inwestycyjnego w kraju.

W okresie styczeƒ – kwiecieƒ br. wydatki bud˝etowe utrzymywa∏y si´ na poziomie ni˝szym
ni˝ w ubieg∏ym roku, co wynika∏o z ni˝szych kosztów obs∏ugi d∏ugu oraz dotacji do funduszy celo-
wych. W rezultacie korzystnego ukszta∏towania si´ dochodów bud˝etu paƒstwa oraz innych jedno-
stek sektora finansów publicznych, a tak˝e ni˝szego od notowanego w poprzednich latach pozio-
mu wydatków bud˝etowych, deficyt bud˝etu paƒstwa w I kwartale br. utrzymywa∏ si´ na poziomie
ni˝szym od zrealizowanego w ub.r., a w kwietniu br. bud˝et paƒstwa odnotowa∏ nawet nadwy˝k´
dochodów (tabela 4). Mimo to poziom deficytu bud˝etu paƒstwa jest nadal wysoki.

Brak stabilizacji politycznej oraz sygna∏y s∏abnàcego poparcia dla programu ograniczenia
nadmiernych wydatków sektora finansów publicznych zwi´kszajà ryzyko opóênienia realizacji refor-
my finansów publicznych. Utrzymywanie wysokiej nierównowagi sektora finansów publicznych i –
w konsekwencji – narastanie d∏ugu publicznego oraz zwi´kszone potrzeby po˝yczkowe bud˝etu

9 Zazwyczaj w I kwartale wykorzystanie tych kwot jest bardzo niskie, a oko∏o 60% tych wydatków jest realizowanych
w ostatnim kwartale roku.

Tabela 4
Sytuacja bud˝etu paƒstwa w okresie styczeƒ – kwiecieƒ br.

2004 2003 2004

I I–IV I I–IV I–IV

kwarta∏y

mld z∏ analogiczny okres stopieƒ realizacji

ub.r. = 100 planu rocznego

%

Dochody ogó∏em, z tego: 36,00 50,84 107,8 109,4 29,8 32,9

– podatkowe 32,56 44,96 106,4 106,8 30,4 33,2

– pozosta∏e 3,44 5,88 123,7 134,5 25,6 30,6

Wydatki ogó∏em, w tym: 47,80 61,83 97,9 96,0 33,1 30,9

– koszty obs∏ugi d∏ugu publicznego 4,99 6,33 91,9 86,7 27,2 23,7

– dotacje (FUS, FP, FER)

i subwencje ogólne dla jst 22,47 28,18 94,4 91,8 38,8 40,1

Wydatki pierwotne 42,81 55,50 98,7 97,2 34,1 32,1

Deficyt bud˝etu paƒstwa -11,81 -10,99 76,5 61,2 46,4 24,3

Deficyt pierwotny -6,81 -4,66 68,2 43,7 89,6 25,1

èród∏o: Ministerstwo Finansów.
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paƒstwa sprzyja∏yby wzrostowi d∏ugoterminowych stóp procentowych, zwi´ksza∏yby niepewnoÊç
inwestorów i wzmacnia∏y presj´ na os∏abienie polskiej waluty. W kolejnych miesiàcach 2004 r. mo˝-
na oczekiwaç zwi´kszenia roli sektora finansów publicznych we wzroÊcie popytu krajowego po-
przez wzrost wydatków, m.in. wskutek uruchamiania Êrodków na wspó∏finansowanie programów
unijnych, a pod koniec roku tak˝e na realizacj´ dop∏at bezpoÊrednich dla rolników. Wy˝sze wydat-
ki b´dà kreowaç wy˝sze potrzeby po˝yczkowe bud˝etu paƒstwa, co mo˝e prowadziç do drena˝u
oszcz´dnoÊci krajowych, a wi´kszy popyt na te Êrodki b´dzie oddzia∏ywaç w kierunku wzrostu kosz-
tu pozyskania kapita∏u. Po czterech miesiàcach br. zrealizowano zaledwie 11,5% rocznego planu
przychodów z prywatyzacji. Nieuzyskanie za∏o˝onych na br. przychodów z prywatyzacji wzmocni
ryzyko przekroczenia przez d∏ug publiczny kolejnego progu ostro˝noÊciowego relacji d∏ugu publicz-
nego do PKB w wysokoÊci 55%. Rodzi∏oby to ryzyko wzrostu presji inflacyjnej, ograniczenia popy-
tu inwestycyjnego i spowolnienia wzrostu gospodarczego.

2.1.3. Popyt inwestycyjny

Wbrew wczeÊniejszym oczekiwaniom, w IV kwartale 2003 r. nie nastàpi∏o przyspieszenie
wzrostu popytu inwestycyjnego. Nak∏ady brutto na Êrodki trwa∏e zwi´kszy∏y si´ o 0,1% r/r, wo-
bec wzrostu o 0,3% w III kwartale 2003 r. Zaskakujàce okaza∏y si´ opublikowane w marcu br.
przez GUS dane o inwestycjach w sektorze przedsi´biorstw. Po silnym wzroÊcie o ponad 7% r/r
w III kwartale ub.r., w IV kwartale nak∏ady inwestycyjne du˝ych i Êrednich przedsi´biorstw obni-
˝y∏y si´ o ponad 3% (wykres 14). Najg∏´bszy spadek dotyczy∏ nak∏adów na budynki i budowle
(o ponad 7%, wobec wzrostu w III kwartale o ponad 15%), mimo ˝e wartoÊç dodana w budow-
nictwie w IV kwartale obni˝y∏a si´ w mniejszym stopniu ni˝ w III kwartale, a dane o produkcji bu-
dowlano-monta˝owej wskazywa∏y na popraw´ sprzeda˝y w przedsi´biorstwach wykonujàcych
prace budowlane o charakterze inwestycyjnym. O oko∏o 2% r/r zmniejszy∏y si´ równie˝ inwesty-
cje przedsi´biorstw w maszyny i urzàdzenia. JednoczeÊnie odnotowano ponad 10% wzrost na-
k∏adów na Êrodki transportu, g∏ównie wskutek zwi´kszonych zakupów samochodów w zwiàzku
ze zmianà przepisów podatkowych od 1 maja 2004 r. 

Wed∏ug danych z formularzy F-0110 w IV kwartale, podobnie jak w ca∏ym 2003 r., najsilniej-
szy wzrost nak∏adów inwestycyjnych (ponad 30% r/r) wystàpi∏ w przedsi´biorstwach z przewagà ka-
pita∏u zagranicznego. Dynamiczny wzrost nak∏adów inwestycyjnych w 2003 r. (ponad 20%) odno-
towano tak˝e w przedsi´biorstwach z ponad 50% udzia∏em sprzeda˝y na eksport. W ostatnich
trzech kwarta∏ach 2003 r. wysokie by∏o te˝ tempo wzrostu nak∏adów inwestycyjnych w grupie
przedsi´biorstw zatrudniajàcych od 50 do 500 pracowników, które w ca∏ym ub.r. wynios∏o ponad
14%. Dynamika nak∏adów inwestycyjnych ogó∏em by∏a jednak znacznie ni˝sza, co wynika∏o ze
spadku nak∏adów o oko∏o 1,5% w grupie du˝ych przedsi´biorstw, w których skoncentrowana jest
wi´kszoÊç inwestycji ca∏ego sektora. 

Nale˝y podkreÊliç, ˝e oszacowanie nak∏adów brutto na Êrodki trwa∏e w I kwartale br.,
przed opublikowaniem przez GUS oficjalnych danych z rachunków narodowych, jest obarczone du-
˝à niepewnoÊcià i mo˝e dostarczaç co najwy˝ej wst´pnych przes∏anek o kszta∏towaniu si´ tej kate-
gorii. Na podstawie dost´pnych informacji mo˝na oceniaç, ˝e w I kwartale br. nie nastàpi∏ znaczà-
cy wzrost dynamiki nak∏adów na Êrodki trwa∏e. Wskazujà na to m.in. spadek produkcji budowlano-
-monta˝owej oraz brak o˝ywienia akcji kredytowej finansujàcej dzia∏alnoÊç przedsi´biorstw. Cho-
cia˝ w I kwartale br. sprzeda˝ przedsi´biorstw produkujàcych g∏ównie dobra inwestycyjne wzros∏a
a˝ o oko∏o 55% r/r, by∏o to najprawdopodobniej wynikiem zwi´kszenia sprzeda˝y przede wszyst-
kim na eksport, a nie na rynek krajowy. 

W kolejnych kwarta∏ach oczekuje si´ stopniowego wzrostu popytu inwestycyjnego, z jego sil-
niejszym o˝ywieniem w drugiej po∏owie roku. Od koƒca 2002 r. odsetek ankietowanych przedsi´-
biorstw planujàcych nowe inwestycje wykazuje trend wzrostowy. Prognozy na II kwarta∏ 2004 r.,
na podstawie badaƒ NBP dotyczàcych kondycji sektora przedsi´biorstw, wskazujà na znaczny
wzrost aktywnoÊci inwestycyjnej. 

10 Wype∏nianych przez przedsi´biorstwa zatrudniajàce co najmniej 50 pracowników.
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Wzrostowi inwestycji powinny sprzyjaç rosnàcy popyt krajowy i zewn´trzny. Poprawiajà si´
tak˝e oczekiwania dotyczàce perspektyw zbytu produkcji z nowych inwestycji. Wobec silnej popra-
wy bie˝àcych i oczekiwanych dochodów do dyspozycji przedsi´biorstw wzros∏y mo˝liwoÊci finanso-
wania nowych nak∏adów. Wynika to z rosnàcych zysków (szczególnie eksporterów), obni˝enia po-
datku od osób prawnych oraz mo˝liwoÊci korzystniejszych odpisów amortyzacyjnych. Rosnàcy sto-
pieƒ wykorzystania mocy produkcyjnych w przemyÊle przetwórczym (wykres 23) sprawia, ˝e mo˝li-
woÊci bezinwestycyjnego wzrostu produkcji w tej sekcji sà ograniczone. Na wzrost popytu inwesty-
cyjnego wskazujà tak˝e badania ankietowe NBP oraz systematycznie spadajàcy od ponad roku po-
ziom nadmiernych zapasów. Za oczekiwanym wzrostem dynamiki inwestycji przemawia równie˝
efekt statystyczny wynikajàcy z ich niskiego poziomu. Obecnie nak∏ady brutto na Êrodki trwa∏e od-
powiadajà poziomowi z koƒca 1997 r., a ich udzia∏ w PKB jest najni˝szy od 1995 r. (wykres 15). 

2.1.4. Popyt zewn´trzny i bilans obrotów bie˝àcych

W I kwartale 2004 r. utrzymywa∏a si´ tendencja do poprawy salda na rachunku obrotów bie-
˝àcych. W okresie styczeƒ – marzec 2004 r. deficyt obrotów bie˝àcych wyniós∏ 0,43 mld EUR (we-
d∏ug wst´pnych szacunków), podczas gdy w I kwartale 2003 r. 1,64 mld EUR. W I kwartale br.
na popraw´ salda rachunku obrotów bie˝àcych wp∏ynà∏ przede wszystkim wzrost nadwy˝ki wymia-
ny us∏ug, a tak˝e obni˝enie si´ deficytu obrotów towarowych i dochodów. Ni˝sza ni˝ w I kwartale
ub.r. by∏a natomiast nadwy˝ka transferów bie˝àcych (wykres 16). 
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Zmniejszenie si´ ujemnego salda obrotów towarowych w porównaniu z sytuacjà z I kwarta∏u
2003 r. (wykres 17) wynika∏o z wy˝szego tempa wzrostu eksportu ni˝ importu. W okresie styczeƒ
– marzec 2004 r. wartoÊç eksportu wzros∏a o 12,8% (r/r), natomiast wartoÊç importu zwi´kszy∏a si´
o 8,5%. Jednak poprawa ta by∏a wyraênie s∏absza w porównaniu z odpowiednim okresem ub.r., co
wynika∏o z silniejszego przyspieszenia importu w bie˝àcym roku. 

Na przyspieszenie tempa wzrostu obrotów polskiego handlu zagranicznego wskazujà tak˝e
dane GUS, choç w tym przypadku sygnalizujà one wy˝szà dynamik´ importu ni˝ eksportu11. 

Utrzymujàca si´, wed∏ug danych NBP, tendencja do poprawy salda w obrotach handlowych Pol-
ski jest w znacznym stopniu efektem poprawiajàcej si´ pozycji konkurencyjnej polskich producentów wo-
bec partnerów zagranicznych (tabela 5). Sprzyja∏y temu silny wzrost wydajnoÊci pracy przy wyraênie wol-
niejszym wzroÊcie p∏ac12 w Polsce oraz obserwowane od po∏owy 2001 r. os∏abienie kursu z∏otego13. 

11 Wed∏ug wst´pnych danych GUS w okresie styczeƒ–marzec 2004 r. wartoÊç importu do Polski zwi´kszy∏a si´ o 6,1% (r/r),
a wartoÊç eksportu wzros∏a o 3,6%. W efekcie wy˝szej dynamiki importu ni˝ eksportu ujemne saldo w handlu zagranicz-
nym pog∏´bi∏o si´ do 3.560 mln EUR, a wi´c o blisko 470 mln EUR w porównaniu z I kwarta∏em 2003 r. Nale˝y jednak
zaznaczyç, ˝e wst´pne szacunki w analogicznym okresie ub.r. wskazywa∏y na wzrost importu i eksportu odpowiednio
o 1,5% i 1,3%, natomiast ostateczne dane GUS znaczàco skorygowa∏y te wielkoÊci do odpowiednio 3,1% i 5,6%.
12 Zobacz rozdzia∏ 2.3.2. P∏ace i wydajnoÊç.
13 Zobacz rozdzia∏ 2.5.2. Kurs walutowy.
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Najwi´kszy wp∏yw na wzrost eksportu w ciàgu pierwszych trzech miesi´cy br. mia∏o zwi´kszenie
sprzeda˝y do Unii Europejskiej (wykres18). Zgodnie z prognozami gospodarka UE-15 powinna rozwijaç
si´ w bie˝àcym roku szybciej ni˝ w 2003 r., choç prognozy te zosta∏y cz´Êciowo zweryfikowane w dó∏
w porównaniu z formu∏owanymi rok wczeÊniej (tabela 6). Stosunkowo najsilniejszy wzrost oczekiwany
jest w przypadku eksportu oraz popytu importowego tej grupy krajów, co znalaz∏o ju˝ odzwierciedlenie
w przyspieszeniu tempa wzrostu importu UE do 2% (r/r) w IV kwartale ub.r. Jednak ukszta∏towanie si´
poni˝ej oczekiwaƒ wskaêników dotyczàcych produkcji przemys∏owej oraz indeksów zaufania w I kwar-
tale br. sygnalizuje, ˝e prognozy tempa wzrostu gospodarczego w UE mogà byç obarczone du˝à nie-
pewnoÊcià. Potwierdzajà to równie˝ dane dotyczàce importu Unii Europejskiej z krajów trzecich (wg sta-
tystyki celnej). W styczniu br. jego wartoÊç obni˝y∏a si´ o 5% (r/r). Pomimo to nadal wysokà dynamikà od-
znacza si´ przywóz z Polski, który w tym okresie zwi´kszy∏ si´ o 9%, a wi´c najwi´cej spoÊród wszystkich
g∏ównych dostawców na rynek unijny14. Wzrost importu z Polski, przy jednoczesnym spadku przywozu
z krajów trzecich, przyczyni∏ si´ do dalszego wzrostu udzia∏u naszego kraju w imporcie UE (wykres 19).

Wzrost eksportu w okresie styczeƒ – marzec 2004 r. by∏ wynikiem znacznego zwi´kszenia
sprzeda˝y w grupie obejmujàcej maszyny i sprz´t transportowy (tabela 7). Zadecydowa∏o o tym wy-

14 Euro-indicators, news release 51/2004, Eurostat, 20 kwietnia 2004.

Tabela 5
Wskaêniki krajowej konkurencyjnoÊci eksportu i importu
(zmiana w % do analogicznego okresu poprzedniego roku)

2003

I II III IV

kwarta∏y

Ceny eksportu/Jednostkowe koszty pracy* 13,1 18,6 11,1 20,9

Ceny importu/ceny producenta 8,5 8,8 3,9 4,1

REER ULC** -15,0 -19,5 -11,9 -23,2

* Indeks jednostkowych kosztów pracy zosta∏ obliczony jako relacja dynamiki kosztu p∏acowego, przypadajàca na jednego zatrudnionego,
do dynamiki wydajnoÊci pracy – mierzonej za pomocà produkcji sprzedanej w przetwórstwie przemys∏owym (wolumen) w odniesieniu
do jednego pracujàcego w tym sektorze.
** Realny efektywny kurs walutowy deflowany jednostkowymi kosztami pracy; minus oznacza deprecjacj´.
èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie danych NBP, KE i GUS, wskaêniki dla III kwarta∏u sà zani˝one z uwagi na bardzo silny, odbiegajàcy
od trendu, spadek cen eksportu i importu we wrzeÊniu 2003 r.

Tabela 6
Zmiany prognoz g∏ównych sk∏adników PKB Unii Europejskiej i Niemiec na 2004 r.
(zmiany w % w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, w cenach sta∏ych)

Unia Europejska Niemcy

2004 prognoza 2004 prognoza

2003 wiosna jesieƒ wiosna 2003 wiosna jesieƒ wiosna

2003 2004 2003 2004

Produkt krajowy brutto 0,8 2,4 2,0 2,0 -0,1 2,0 1,6 1,5

Popyt krajowy 1,3 2,3 1,9 2,0 0,3 2,1 1,3 1,2

Spo˝ycie indywidualne 1,4 2,0 1,8 1,9 -0,1 1,5 1,1 0,9

Spo˝ycie zbiorowe 1,9 1,4 1,4 1,3 0,9 0,8 0,5 0,2

Nak∏ady brutto na Êrodki trwa∏e -0,5 3,4 2,7 2,9 -2,9 3,1 2,8 2,7

Eksport 0,1 5,7 5,1 4,9 1,2 6,4 6,2 6,8

Import 1,7 5,8 5,1 5,1 2,6 6,7 5,9 6,6

èród∏o: dane Komisji Europejskiej.
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raêne zwi´kszenie eksportu cz´Êci i akcesoriów samochodowych, gotowych samochodów osobo-
wych oraz statków. W przypadku dwóch pierwszych pozycji oznacza∏o to kontynuacj´ tendencji ob-
serwowanych ju˝ w II po∏owie ub.r. 

Podobnie jak w ca∏ym 2003 r. ponownie zanotowano wzrost udzia∏u cz´Êci w polskim eks-
porcie, co oznacza, ˝e nadal roÊnie znaczenie handlu korporacyjnego i jednoczeÊnie zwi´ksza si´
rola polskiej gospodarki jako podwykonawcy. 

W I kwartale br. najwy˝szy wzrost importu mia∏ miejsce w przypadku Êrodków transportu,
do czego przyczyni∏o si´ zwi´kszenie przywozu cz´Êci do monta˝u samochodów, statków do remon-
tu oraz samochodów osobowych. Znaczne przyspieszenie dynamiki przywozu samochodów w mar-
cu br. by∏o zwiàzane z obawami o wzrost ich cen po przystàpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Zdecydowanie szybciej ni˝ w analogicznym okresie poprzedniego roku rós∏ tak˝e import
o charakterze zaopatrzeniowym (tabela 8), do czego przyczyni∏ si´ szybki wzrost produkcji przemy-
s∏owej. Zaobserwowano tak˝e przyspieszenie przywozu dóbr inwestycyjnych, g∏ównie wskutek du-
˝ego importu maszyn i urzàdzeƒ do obróbki metali oraz tzw. ogólnego sprz´tu przemys∏owego.
JednoczeÊnie wÊród dostawców dóbr inwestycyjnych zwi´kszy∏ si´ udzia∏ krajów Europy Ârodkowej
i Wschodniej oraz z WNP. 
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Natomiast w imporcie towarów konsumpcyjnych oraz ˝ywnoÊci utrzyma∏a si´ wyraêna ten-
dencja spadkowa. Relatywnie silny spadek w tych grupach kontrastuje z danymi o wzroÊcie sprze-
da˝y detalicznej na poczàtku br., co mog∏oby wskazywaç na zwi´kszenie zakupów przede wszyst-
kim towarów krajowych z obawy przed wzrostem ich cen po przystàpieniu do UE.

Przez wi´kszoÊç 2004 r. (I–III kwarta∏) spodziewane jest utrzymanie si´ wysokiej dynamiki
wzrostu eksportu, której b´dà sprzyjaç efekty kursowe zwi´kszajàce jego konkurencyjnoÊç.
Po prawdopodobnym przejÊciowym obni˝eniu si´ tempa wzrostu eksportu na prze∏omie 2004
i 2005 r., jego ponowny wzrost powinien wynikaç ze zwi´kszenia produktu potencjalnego, co
powinno znaleêç odzwierciedlenie w rozszerzeniu polskiej oferty eksportowej oraz o˝ywienia
popytu zewn´trznego. 

Tabela 7
Zmiany w eksporcie wg g∏ównych grup towarowych SITC (w EUR)

Struktura Dynamika Wp∏yw na dynamik´

(w %) (w % do poprzedniego roku) ogó∏em (w pkt. proc.)

2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004

I–III I–XII I–III I–III I–XII I–III I–III I–XII I–III

Ogó∏em 100,0 100,0 100,0 5,6 9,3 3,6

Produkty nieprzetworzone 15,4 14,9 14,7 15,1 8,4 -1,0 2,1 1,3 -0,1

Artyku∏y rolno-spo˝ywcze 7,8 7,9 7,4 20,2 15,3 -1,4 1,4 1,1 -0,1

Surowce 2,7 2,6 2,7 27,0 14,6 3,2 0,6 0,4 0,1

Paliwa mineralne 4,9 4,3 4,6 2,9 -5,0 -2,7 0,1 -0,2 -0,1

Wyroby przetworzone 84,6 85,1 85,3 4,1 9,4 4,5 3,5 8,0 3,8

Produkty chemiczne 6,6 6,5 6,4 14,4 12,3 -0,2 0,9 0,8 0,0

Maszyny i sprz´t

transportowy 35,2 37,7 37,1 -1,1 9,7 9,2 -0,4 3,6 3,3

Pozosta∏e wyroby

przemys∏owe 42,8 40,9 41,8 7,1 8,7 1,3 3,0 3,6 0,5

èród∏o: dane CIHZ.
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* Trzymiesi´czna Êrednia ruchoma.
èród∏o: dane CIHZ.
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Rosnàcy eksport b´dzie równie˝ g∏ównym czynnikiem stymulujàcym wzrost importu w pierw-
szej po∏owie 2004 r. Natomiast na ograniczenie importu w tym okresie b´dà mia∏y wp∏yw: wcià˝
niski popyt inwestycyjny oraz dotychczasowe os∏abienie z∏otego obni˝ajàce cenowà atrakcyjnoÊç
dóbr z zagranicy. W koƒcu 2004 r. wzrost popytu krajowego powinien jednak spowodowaç przy-
spieszenie dynamiki importu. 

Korzystnym tendencjom na rachunku obrotów bie˝àcych w 2003 r. towarzyszy∏a popra-
wa struktury jego finansowania. Pomimo obni˝enia nap∏ywu kapita∏u zagranicznego w postaci
inwestycji bezpoÊrednich (do 3,4 mld EUR), sfinansowa∏ on w oko∏o 93% deficyt na rachunku
obrotów bie˝àcych (w porównaniu z oko∏o 77% w 2002 r.). Wynika∏o to z relatywnie silniejsze-
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Udzia∏ najwa˝niejszych grup towarowych w kszta∏towaniu si´ dynamiki polskiego importu*
(w % do analogicznego okresu poprzedniego roku)

* Trzymiesi´czna Êrednia ruchoma.
èród∏o: dane CIHZ.

Tabela 8
Zmiany w rozdysponowaniu importu wg kierunków przeznaczenia BEC (w EUR)

Struktura Dynamika Wp∏yw na dynamik´

(w %) (w % do poprzedniego roku) ogó∏em (w pkt. proc.)

2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004

I–III I–XII I–III I–III I–XII I–III I–III I–XII I–III

Ogó∏em 100,0 100,0 100,0 3,1 3,2 6,1

˚ywnoÊç i napoje 4,8 4,4 4,1 -11,9 -3,1 -8,1 -0,7 -0,1 -0,4

Towary zaopatrzeniowe 35,3 36,2 36,1 2,4 5,0 8,6 0,9 1,8 3,0

Paliwa i smary 10,5 9,0 8,5 17,7 3,4 -13,9 1,6 0,3 -1,5

Dobra inwestycyjne, cz´Êci 22,1 22,4 21,6 2,5 1,9 3,9 0,6 0,4 0,9

Dobra inwestycyjne 13,2 13,8 13,2 -1,3 -0,1 6,1 -0,2 0,0 0,8

Cz´Êci do dóbr inwestycyjnych 8,9 8,7 8,4 8,7 5,1 0,5 0,7 0,4 0,0

Ârodki transportu, cz´Êci 14,6 15,5 18,4 12,1 9,9 34,4 1,6 1,4 5,0

Samochody osobowe 4,8 4,9 5,1 -1,8 10,4 12,2 -0,1 0,5 0,6

Ârodki transportu przemys∏owe 4,4 5,0 6,4 50,4 3,8 55,0 1,5 0,2 2,4

Cz´Êci do Êrodków transportu 5,2 5,5 6,8 2,5 14,8 39,9 0,1 0,7 2,1

Towary konsumpcyjne 12,7 12,2 11,0 -6,5 -3,9 -7,4 -0,9 -0,5 -0,9

èród∏o: dane CIHZ.
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go zmniejszenia deficytu obrotów bie˝àcych ni˝ spadku nap∏ywu kapita∏u zagranicznego. Po-
dobnie w I kwartale 2004 r. mimo niewielkiego nap∏ywu bezpoÊrednich inwestycji zagranicz-
nych, niski poziom deficytu obrotów bie˝àcych pozwoli∏ na jego sfinansowanie w ca∏oÊci nap∏y-
wem bezpiecznego kapita∏u. 

W 2003 r. odnotowano popraw´ czterech z szeÊciu wskaêników ostrzegawczych wybranych
dla oceny nierównowagi zewn´trznej (tabela 9). Pozosta∏e dwa, mimo ich pogorszenia, nadal po-
zostajà na bezpiecznym poziomie. W wyniku oczekiwanego utrzymania korzystnych tendencji w bi-
lansie obrotów towarowych, spowodowanych szybszym wzrostem eksportu ni˝ wyp∏at z tytu∏u im-
portu, w 2004 r. spodziewana jest dalsza poprawa w bilansie obrotów bie˝àcych. Tylko cz´Êciowo
b´dzie ona ograniczona wzrostem kosztów obs∏ugi zad∏u˝enia zagranicznego. W konsekwencji po-
winna nastàpiç dalsza poprawa wskaêników ostrzegawczych dla polskiej gospodarki. 

2.2. Produkcja

Na podstawie wst´pnych danych mo˝na szacowaç, ˝e wzrost wartoÊci dodanej w I kwartale
2004 r. przekroczy∏ 6% r/r. Podobnie jak w 2003 r. do tego wzrostu przyczyni∏y si´ g∏ównie sekcje
nale˝àce do przemys∏u i us∏ug rynkowych (wykres 22).

Bardzo silne przyspieszenie zanotowano w przedsi´biorstwach przemys∏owych, których pro-
dukcja sprzedana wzros∏a w I kwartale br. o 19,1% (r/r) wobec wzrostu o 12,2% w IV kwartale
2003 r. Szczególnie silne o˝ywienie obserwowane jest w przedsi´biorstwach przemys∏u przetwór-

Tabela 9
Wybrane wskaêniki ostrzegawcze*

Wskaênik ostrzegawczy 2001 2002 2003

Saldo obrotów bie˝àcych/PKB (%) -2,9 -2,7 -2,0

Saldo p∏atnoÊci towarowych/PKB (%) -4,2 -3,9 -2,7

Inwestycje bezpoÊrednie/ saldo obrotów bie˝àcych (%) 107,9 76,7 93,3

(Saldo obrotów bie˝àcych-inwestycje bezpoÊrednie)/PKB (%) 0,2 -0,6 -0,1

Obs∏uga zad∏u˝enia zagranicznego/eksport towarów i us∏ug (%) 31,5 28,2 30,5

Oficjalne aktywa rezerwowe – w miesiàcach importu towarów i us∏ug 5,5 5,1 4,7

* na podstawie bilansu p∏atniczego na bazie transakcji.
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Wykres 22
Udzia∏y sektorów we wzroÊcie wartoÊci dodanej brutto (w pkt. proc.)

èród∏o: dane GUS, I kwarta∏ 2004 r.; szacunki NBP.
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czego, które w I kwartale br. zwi´kszy∏y sprzeda˝ o 23,7% (r/r)15. Podobnie jak w 2003 r., o tak wy-
sokiej dynamice produkcji przetwórstwa decydujà przemys∏y o wysokim i rosnàcym udziale sprze-
da˝y na eksport, szczególnie bran˝a motoryzacyjna, gumowa, meblarska, produkcja sprz´tu gospo-
darstwa domowego oraz elektrycznego. W porównaniu z IV kwarta∏em ub.r. przyspieszenie wzro-
stu odnotowano tak˝e w produkcji metali i wyrobów z metali (co mo˝na wiàzaç z korzystnà ko-
niunkturà na Êwiatowych rynkach stali), przemyÊle mineralnym (w zwiàzku z obserwowanym bo-
omem na materia∏y budowlane) oraz w produkcji pozosta∏ego sprz´tu transportowego. W I kwar-
tale br. silniej ni˝ w poprzednim kwartale ros∏a tak˝e sprzeda˝ przemys∏u spo˝ywczego, b´dàcego
najwi´kszym dzia∏em przemys∏u i stanowiàcym ponad 18% produkcji sprzedanej. Cz´Êciowo przy-
czyni∏ si´ do tego dynamiczny wzrost eksportu w tej grupie. 

Ocenia si´, ˝e w I kwartale br. nastàpi∏o te˝ przyspieszenie wzrostu wartoÊci dodanej w us∏u-
gach rynkowych. Wskazuje na to wy˝sza dynamika obrotów przedsi´biorstw handlu detalicznego
i hurtowego. Wst´pne wyniki sygnalizujà tak˝e wyraênà popraw´ sprzeda˝y us∏ug transportu i ∏àcz-
noÊci. Jednak ze wzgl´du na to, ˝e do wysokiej dynamiki obrotów w handlu przyczyni∏ si´ wzrost
zakupów o charakterze spekulacyjno-przezornoÊciowym (wywo∏any oczekiwaniem wzrostu cen
po przystàpieniu do UE), w najbli˝szych miesiàcach mo˝na liczyç si´ z pewnym spowolnieniem dy-
namiki us∏ug rynkowych.

Wbrew oczekiwaniom, dane z przedsi´biorstw zatrudniajàcych powy˝ej 9 pracowników
wskazujà na spadek produkcji budowlano-monta˝owej w I kwartale br. o 4,3% (r/r), mimo bardzo
niskiego poziomu odniesienia z poprzedniego roku. Obserwowane pogorszenie w wi´kszym stop-
niu wynika∏o ze spadku robót o charakterze inwestycyjnym ni˝ o charakterze remontowym. Mimo
to spodziewane jest stopniowe o˝ywienie w budownictwie, w tym w budownictwie mieszkanio-
wym, na co wskazuje rosnàca liczba wydanych pozwoleƒ na budow´. Wyniki badaƒ ankietowych
NBP równie˝ wskazujà, ˝e sekcja budownictwo charakteryzuje si´ najwi´kszym odsetkiem przedsi´-
biorstw planujàcych zwi´kszenie produkcji. Silniejsze o˝ywienie w tym obszarze powinno byç wi-
doczne w drugiej po∏owie roku.

Dynamiczny wzrost produkcji w przemyÊle przetwórczym wynika z inwestycji dokona-
nych w niektórych przedsi´biorstwach w okresie, gdy w przetwórstwie ogó∏em nast´powa∏
spadek nak∏adów. Inwestycje te mia∏y miejsce g∏ównie w przedsi´biorstwach z przewagà kapi-
ta∏u zagranicznego. Obserwowany dotychczas znaczàcy wzrost sprzeda˝y by∏ mo˝liwy równie˝
dzi´ki bardzo du˝ym rezerwom mocy produkcyjnych. Szybko rosnàcy stopieƒ wykorzystania
mocy wytwórczych w przetwórstwie (wykres 23) oznacza jednak, ˝e utrzymanie wysokiej dy-
namiki sprzeda˝y b´dzie wymaga∏o dalszych nak∏adów zwi´kszajàcych mo˝liwoÊci produkcyj-
ne (wykres 24). 

15 Opublikowane w momencie zakoƒczenia prac nad Raportem dane o produkcji sprzedanej przemys∏u w kwietniu br. po-
twierdzi∏y jej silny trend wzrostowy. Roczny wzrost produkcji w kwietniu wyniós∏ 21,9% (3,3% m/m po uwzgl´dnieniu
czynników sezonowych), a w przetwórstwie przemys∏owym odpowiednio 25,2% (3,7%).
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Wykorzystanie mocy produkcyjnych w przemyÊle przetwórczym (w %)

èród∏o: opracowanie NBP na podstawie Badaƒ koniunktury GUS.
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Z badaƒ koniunktury wynika, ˝e w najbli˝szych miesiàcach mo˝na spodziewaç si´ utrzyma-
nia silnego wzrostu w przemyÊle. Wskaênik prognoz produkcji w monitoringu NBP przyjà∏ wartoÊç
najwy˝szà od 2000 r. Ponadto wyniki badaƒ wskazujà na wzrost odsetka przedsi´biorstw planujà-
cych zwi´kszenie produkcji w warunkach wzrostu popytu. Jest to kolejny sygna∏ Êwiadczàcy o po-
prawie nastrojów w gospodarce. Na ograniczenie tempa wzrostu produkcji w coraz wi´kszym stop-
niu zacznie jednak oddzia∏ywaç wy˝szy poziom odniesienia z poprzedniego roku.

2.3. Rynek pracy

2.3.1. Zatrudnienie i bezrobocie

W okresie styczeƒ – kwiecieƒ 2004 r. utrzyma∏y si´, obserwowane od II kwarta∏u 2003 r.,
pewne pozytywne tendencje na rynku pracy. Spadek zatrudnienia (o 1,3% r/r) by∏ co prawda g∏´b-
szy ni˝ oczekiwano, ale zarazem wyraênie s∏abszy ni˝ w analogicznym okresie ub.r. (4,1%) i to we
wszystkich sekcjach sektora przedsi´biorstw, nawet w budownictwie (wykres 25). Nieznaczny
wzrost zatrudnienia wystàpi∏ w sekcji handel i naprawy, g∏ównie w wyniku zwi´kszenia w dziale
sprzeda˝ i naprawa pojazdów mechanicznych (o 3,2% r/r). Ponownie zaobserwowano wzrost za-
trudnienia w sekcji obs∏uga nieruchomoÊci i firm, nauka, przy czym by∏ on wolniejszy ni˝ w ub.r.
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Wykorzystanie mocy produkcyjnych i nak∏ady inwestycyjne w przemyÊle przetwórczym

èród∏o: opracowanie NBP na podstawie Badaƒ koniunktury GUS.
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Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu br. spad∏a do 20,0% z 20,5% w marcu br. (20,3%
w kwietniu ub.r.). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec kwietnia obni˝y∏a si´ o 92 tys. (m/m),
a w uj´ciu rocznym o 72,3 tys. osób. W ciàgu czterech miesi´cy br. do urz´dów pracy zg∏oszono o 71,4
tys. (35,5%) ofert pracy wi´cej ni˝ przed rokiem, ale jednoczeÊnie ponad 5,7 tys. ofert wi´cej nie zosta-
∏o wykorzystanych, co Êwiadczy o utrzymujàcym si´ niedopasowaniu poda˝y i popytu si∏y roboczej.

Choç o˝ywienie w gospodarce nie sk∏oni∏o jeszcze przedsi´biorców (wed∏ug danych GUS)
do zatrudniania wi´kszej liczby nowych pracowników, to spowolnienie spadku zatrudnienia pozwa-
la przypuszczaç, ˝e przy utrzymaniu wysokiego tempa wzrostu gospodarczego w najbli˝szych mie-
siàcach b´dzie powstawa∏o coraz wi´cej nowych miejsc pracy.

Wzrost zatrudnienia mogà przynieÊç dokonane w 2003 i 2004 r. zmiany w Kodeksie pracy
(i w innych aktach prawnych) zmierzajàce do uelastycznienia stosunków pracy oraz czasu pracy. Wy-
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Wykres 26
Pracujàcy dorywczo w Polsce w latach 1998–2003

èród∏o: dane BAEL, obliczenia NBP.

Tabela 10
Wybrane wskaêniki z rynku pracy

2003 2004

IX X XI XII I II III IV

Sektor przedsi´biorstw

Przeci´tne wynagrodzenia

(analogiczny miesiàc

poprzedniego roku = 100; w %) 102,2 103,0 104,1 105,1 103,5 106,3 107,0 104,6

Przeci´tne zatrudnienie

(analogiczny miesiàc

poprzedniego roku = 100; w %) 96,9 96,8 96,7 96,5 98,6 98,5 98,7 98,9

Bezrobotni

nowo zarejestrowani (w tys.) 259,9 250,1 232,5 260 291,5 196,0 203,1. 178,9

wyrejestrowani ( w tys.) 285,6 265,2 193,8 181,2 174,0 194,7 231,8. 270,8

Udzia∏ wÊród wyrejestrowanych

osób, które podj´∏y prac´ (w %) 48,8 47,5 46,9 43,5 51,8 49,6 52,7 60,5

Oferty pracy w miesiàcu (w tys.) 84,7 67,6 48,6 37,4 56,1 55,6 72,5 88,5

Niewykorzystane oferty na koniec

miesiàca (w tys.) 22,2 15,8 14,6 10,3 16,0 16,5 21,4 24,0

èród∏o: dane GUS, obliczenia NBP.
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korzystanie mo˝liwoÊci stosowania nowych form pracy, podobnie jak w krajach UE, mog∏oby przy-
nieÊç pozytywne efekty w postaci wzrostu liczby pracujàcych i jednoczesnego obni˝enia kosztów
zwiàzanych z zatrudnieniem. Jednak pracodawcy, mimo poparcia wyra˝anego na etapie wprowa-
dzania zmian, obecnie nie sà sk∏onni do zatrudniania pracowników w innych formach ni˝ tradycyj-
ne (m.in. praca na wezwanie, praca w domu, wynajmowanie pracy, samozatrudnienie, dzielenie si´
pracà, dzielenie stanowiska pracy). W bardzo du˝ym stopniu wykorzystywana by∏a mo˝liwoÊç wie-
lokrotnego zatrudniania pracowników na czas okreÊlony (wed∏ug BAEL od 2000 r. zanotowano oko-
∏o 3-krotny wzrost udzia∏u zatrudnionych w tej formie w ogóle pracujàcych). U∏atwia∏o to dostoso-
wanie zatrudnienia do aktualnych potrzeb i sytuacji firmy, a jednoczeÊnie znacznie ogranicza∏o kosz-
ty zwiàzane ze zwolnieniem pracownika. Taka forma zatrudnienia zosta∏a przejÊciowo wprowadzo-
na od poczàtku 2003 r. Po przystàpieniu Polski do UE ponownie obowiàzuje zasada, ˝e po okresie
próbnym trzecia umowa zawarta na czas okreÊlony staje si´ umowà na czas nieokreÊlony.

Wed∏ug badaƒ BAEL z elastycznych form zatrudnienia korzysta w Polsce niewiele ponad 11%
pracujàcych, podczas gdy w krajach „pi´tnastki” jest to ponad 20%, w tym oko∏o 35% kobiet
(w Polsce oko∏o 15%) (Eurostat Yearbook 2002). Z badaƒ BAEL wynika te˝, ˝e szybko wzrasta licz-
ba osób pracujàcych dorywczo tj., nie zwiàzanych z pracodawcà umowà o prac´ i nie posiadajà-
cych uprawnieƒ z tytu∏u zatrudnienia (wykres 26).

Dane BAEL16 mówià o wzroÊcie zatrudnienia ju˝ w 2003 r. (wykres 27) – nie wykazujà zatem
spójnej tendencji z danymi ze sprawozdaƒ przedsi´biorstw, wed∏ug których liczba osób pracujàcych
w 2003 r. ca∏y czas spada∏a. Wed∏ug BAEL, w koƒcu 2003 r. liczba pracujàcych ros∏a we wszystkich
sektorach, najdynamiczniej w sektorze przemys∏owym (wykres 28). Powy˝sze zró˝nicowanie wyni-
ków mo˝e byç efektem wzrostu liczby pracujàcych w najmniejszych przedsi´biorstwach i w szarej
strefie oraz dynamicznego wzrostu wÊród pracujàcych odsetka zatrudnionych na podstawie umów
minimalizujàcych obowiàzkowe obcià˝enia wynagrodzeƒ. 

Dane BAEL dotyczàce zatrudnienia i Êredniej liczby przepracowanych w tygodniu godzin
wskazujà na silny wzrostowy trend ogólnej liczby przepracowanych godzin w gospodarce wynika-
jàcy ze zwi´kszonego zatrudnienia (wykres 29). Mog∏oby to wskazywaç, ˝e obserwowany dyna-
miczny wzrost wydajnoÊci pracy jest w rzeczywistoÊci nieco ni˝szy (choç nadal bardzo wysoki),
a obecne o˝ywienie gospodarcze wynika równie˝ z rosnàcego zatrudnienia.

Mimo ˝e stopa bezrobocia rejestrowanego po usuni´ciu sezonowoÊci utrzymuje si´ na niemal
niezmienionym poziomie, zmniejsza si´ liczba osób bezrobotnych. Wynika to z systematycznego

16 Pracujàcà, wed∏ug BAEL, jest ka˝da osoba, która zadeklarowa∏a, ˝e w ciàgu ostatniego tygodnia przepracowa∏a zarob-
kowo lub pomaga∏a w rodzinnej dzia∏alnoÊci gospodarczej przez co najmniej godzin´. Nale˝y podkreÊliç, ˝e w I kwartale
2003 r. GUS, uwzgl´dniajàc wyniki spisu powszechnego, skorygowa∏ liczb´ pracujàcych wed∏ug BAEL, zmniejszajàc jà
o oko∏o 240 tys. osób.
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Wykres 27
Dynamika liczby pracujàcych wed∏ug przedsi´biorstw i wed∏ug BAEL
(analogiczny miesiàc poprzedniego roku = 1)

èród∏o: obliczenia NBP na podstawie danych GUS.
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Wykres 28
Dynamika liczby pracujàcych w przemyÊle, us∏ugach i w rolnictwie wed∏ug BAEL
(analogiczny miesiàc roku poprzedniego = 1)

èród∏o: obliczenia NBP na podstawie danych BAEL
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Wykres 30
Wspó∏czynnik aktywnoÊci zawodowej* oraz stopa bezrobocia BAEL

* Wspó∏czynnik aktywnoÊci zawodowej = (liczba osób pracujàcych + liczba bezrobotnych) / liczba ludnoÊci w wieku produkcyjnym; wspó∏-
czynnik jest wyliczany dla osób w wieku 15 lat i wi´cej.
èród∏o: obliczenia NBP na podstawie danych BAEL.



2

Determinanty inflacji

RAPORT O INFLACJI MAJ 2004 33

zmniejszania si´ liczby osób aktywnych na rynku pracy. Trzeba jednak podkreÊliç, ze spadek wspó∏-
czynnika aktywnoÊci zawodowej jest znacznie wolniejszy ni˝ w poprzednich latach (wykres 30).

Na spadek liczby bezrobotnych w najwi´kszym stopniu oddzia∏uje, wed∏ug danych BAEL,
wzrost zatrudnienia (wykres 31). Tendencj´ t´ potwierdza wyraênie wi´ksza ni˝ rok temu liczba
osób wyrejestrowujàcych si´ z urz´dów pracy z powodu podj´cia pracy. Pozytywne jest tak˝e zaha-
mowanie tendencji wycofywania si´ z rynku pracy osób bezrobotnych w wieku produkcyjnym, choç
ten czynnik oddzia∏uje hamujàco na spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych.

2.3.2. P∏ace i wydajnoÊç

W okresie styczeƒ – kwiecieƒ br. zaobserwowano zdecydowane przyspieszenie rocznego
tempa wzrostu przeci´tnego nominalnego wynagrodzenia oraz funduszu wynagrodzeƒ w sek-
torze przedsi´biorstw (wykresy 32 i 33). W ca∏ym analizowanym okresie roczne tempo wzro-
stu funduszu p∏ac wynios∏o 4,0% nominalnie i 2,2% realnie17, podczas gdy w analogicznym
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Dekompozycja zmian liczby osób bezrobotnych

èród∏o: obliczenia NBP na podstawie danych BAEL
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Wykres 32
Zmiany funduszu wynagrodzeƒ w sektorze przedsi´biorstw

èród∏o: GUS, obliczenia NBP.

17 Deflowane wskaênikiem CPI.
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okresie 2003 r. zanotowano jego spadek odpowiednio o 1,6% i 2,0%. Wynika∏o to ze stosun-
kowo wysokiego wzrostu wynagrodzeƒ i jednoczeÊnie s∏abszego spadku zatrudnienia w br.
W okresie styczeƒ – kwiecieƒ br. wynagrodzenia wzros∏y nominalnie o 5,4% r/r (3,5% realnie)
i by∏y wy˝sze ni˝ oczekiwano. 

Dynamiczny wzrost produkcji sprzedanej przemys∏u oraz sprzeda˝y detalicznej, jak te˝ dobre
wyniki finansowe przedsi´biorstw i znaczàcy wzrost wydajnoÊci pracy (wykres 34), wp∏yn´∏y na wy-
soki wzrost wynagrodzeƒ w pierwszych miesiàcach br. w wi´kszoÊci sekcji i dzia∏ów sektora przed-
si´biorstw (wykres 33). W trzech sekcjach o najwi´kszym udziale w zatrudnieniu ogó∏em w sekto-
rze przedsi´biorstw (blisko 67%), tj. w przetwórstwie przemys∏owym, budownictwie oraz w handlu
i naprawach, wzrost przeci´tnych miesi´cznych wynagrodzeƒ w miesiàcach styczeƒ – kwiecieƒ br.
by∏ znacznie wy˝szy ni˝ w poprzednich dwóch latach w tym okresie. JednoczeÊnie wysoki wzrost
wydajnoÊci pracy wyprzedza∏ wzrost wynagrodzeƒ, co znalaz∏o odzwierciedlenie w obni˝ajàcych si´
jednostkowych kosztach pracy (wykresy 35 i 36). Wykres 37 ilustruje, ˝e przynajmniej do IV kwar-
ta∏u 2003 r. powy˝sza tendencja dotyczy∏a równie˝ ca∏ej gospodarki.

Utrzymanie wysokiego tempa wzrostu produkcji sprzedanej powinno przek∏adaç si´ na po-
wolny wzrost zatrudnienia (w kwietniu odnotowano jego wzrost o 0,2% m/m). Oczekiwana konty-
nuacja wzrostu funduszu wynagrodzeƒ, powi´kszajàcego dochody do dyspozycji gospodarstw do-
mowych, b´dzie sprzyjaç wzrostowi dynamiki spo˝ycia indywidualnego. 
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Przeci´tne wynagrodzenie nominalne brutto w sekcjach
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èród∏o: dane GUS, obliczenia NBP.
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Wykres 34
WydajnoÊç pracy w wybranych sekcjach sektora przedsi´biorstw
(wyrównane sezonowo; Êrednia w 2000 r. = 100)

èród∏o: dane GUS, obliczenia NBP.
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Wykres 35
Jednostkowe koszty pracy w wybranych sekcjach sektora przedsi´biorstw
(wyrównane sezonowo; Êrednia w 2000 r. = 100)

èród∏o: dane GUS, obliczenia NBP.
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Wykres 36
Wynagrodzenia, wydajnoÊç* i jednostkowe koszty pracy w przemyÊle
(zmiana w ostatnich 3 miesiàcach w porównaniu z takà zmianà
3 miesiàce wczeÊniej;  odsezonowane; w %)

* WydajnoÊç pracy liczona jako realna wartoÊç produkcji sprzedanej na 1 zatrudnionego. Jednostkowe koszty pracy liczone jako iloraz dyna-
miki p∏ac realnych do dynamiki wydajnoÊci pracy.
èród∏o: dane GUS, obliczenia NBP.
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Wynagrodzenia, wydajnoÊç i jednostkowe koszty pracy w gospodarce
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èród∏o: dane GUS, obliczenia NBP.
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2.4. Inne koszty i ceny

2.4.1. Ceny zewn´trzne

W I kwartale 2004 r. nadal ros∏y ceny na Êwiatowych rynkach surowcowych (tabela 11).
Na ich wysoki poziom, obok czynników o charakterze popytowym i poda˝owym, wp∏yn´∏a tak˝e
deprecjacja dolara amerykaƒskiego18. Do utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu cen surowców nie-
energetycznych przyczyni∏y si´ przede wszystkim tendencje na Êwiatowym rynku metali. O˝ywienie
w gospodarce Êwiatowej, a zw∏aszcza w Stanach Zjednoczonych i Chinach, wp∏yn´∏o na silny
wzrost popytu na metale, a tym samym na wzrost ich cen (wykres 38). Ceny miedzi osiàgn´∏y
w marcu br. najwy˝szy poziom od oÊmiu lat. 

18 Deprecjacja USD powoduje z jednej strony zmniejszanie si´ dochodów eksporterów wyra˝onych w ich walucie krajo-
wej, co staje si´ istotnym argumentem na rzecz podwy˝ek cen dolarowych, a z drugiej strony u∏atwia akceptacj´ tych pod-
wy˝ek przez nabywców w krajach, których waluty aprecjonowa∏y wobec USD (por. Koniunktura gospodarcza Êwiata i Pol-
ski w latach 2002–2004 – luty 2004, IKCHZ, Warszawa 2004).

Tabela 11
Zmiany cen podstawowych surowców (w stosunku do poprzedniego roku, w %)

W porównaniu z analogicznym kwarta∏em W porównaniu

poprzedniego roku z poprzednim kwarta∏em

2003 2004 2003 2004

II III IV I II III IV I

Surowce nieenergetyczne 10,2 6,8 14,7 22,9 -1,2 2,7 10,3 9,8

w tym:

˝ywnoÊç 12,3 0,7 8,0 16,9 -1,5 -0,1 10,1 7,9

surowce przemys∏owe 7,3 16,0 24,8 31,7 -0,8 6,8 10,6 12,4

w tym:

surowce pochodzenia rolnego 11,1 17,3 22,8 21,5 -0,7 6,9 7,7 6,3

metale 3,9 14,9 26,6 41,0 -1,0 6,6 13,5 17,8

Ropa naftowa (Brent) 4,3 5,4 9,6 1,9 -16,8 8,7 3,5 8,8

èród∏o: dane „The Economist” i Bloomberg.
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Wykres 38
Nap∏yw zamówieƒ do przemys∏u przetwórczego w Stanach Zjednoczonych
i zmiany cen metali (Êrednia ruchoma trzymiesi´czna)

èród∏o: dane Bloomberg i „The Economist”.
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Ârednia cena ropy naftowej Brent wynios∏a w kwietniu 2004 r. 33,4 USD/b. W miesiàcu tym
nast´powa∏ systematyczny wzrost cen (o 4,2 USD, tj. o 14%). Tendencja ta utrzyma∏a si´ równie˝
w I po∏owie maja br., kiedy cena ropy osiàgn´∏a poziom blisko 40 USD/b (wykres 39), a wi´c naj-
wy˝szy od 1990 r. Wysoka zmiennoÊç cen odzwierciedla du˝y stopieƒ niepewnoÊci na rynkach.

Podobnie jak w przypadku surowców nieenergetycznych, du˝y wp∏yw na wzrost cen ropy
majà czynniki o charakterze poda˝owym i popytowym. SpoÊród czynników poda˝owych najwi´k-
szy wp∏yw na wysoki poziom cen ma restrykcyjna polityka OPEC. Ponadto niestabilna sytuacja w Ira-
ku, a tak˝e ataki na instalacje naftowe w innych krajach sprawiajà, ˝e przewidywania co do wzro-
stu dostaw ropy sà obarczone du˝à niepewnoÊcià, co sprzyja wzrostowi cen tego surowca. 

Post´pujàce o˝ywienie w gospodarce Êwiatowej znajduje odzwierciedlenie we wzroÊcie popy-
tu na rop´. Wed∏ug szacunków Mi´dzynarodowej Agencji Energetyki z maja br. wzrost Êwiatowego
popytu na rop´ w 2004 r. wyniesie 2 mln b/d i b´dzie najwi´kszy od 1988 r. Najwy˝szy wzrost prze-
widywany jest w Chinach (ponad 40% wzrostu Êwiatowego popytu na rop´), pozosta∏ych krajach
rozwijajàcych si´ Azji oraz w Stanach Zjednoczonych (wykres 40). W krajach Europy Zachodniej na-
tomiast popyt na ten surowiec powinien utrzymaç si´ na poziomie zbli˝onym do ubieg∏orocznego.

Przedstawione wy˝ej czynniki utrudniajà odbudow´ zapasów ropy naftowej w krajach rozwi-
ni´tych, co prowadzi do jeszcze wi´kszej zmiennoÊci cen tego surowca. Od poczàtku II kwarta∏u br.
dodatkowym czynnikiem, który mo˝e utrudniaç wzrost zapasów ropy b´dzie oczekiwane zwi´ksze-
nie zapotrzebowania na nià w rafineriach zwi´kszajàcych produkcj´ benzyny, aby zaspokoiç rosnà-
cy popyt na paliwa w okresie wakacyjnych wyjazdów. 
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Wykres 39
Zmiany cen ropy naftowej Brent w latach 2002–2004 (USD/b)

èród∏o: dane Bloomberg.
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Zmiany Êwiatowego popytu na rop´ w latach 2002–2004, wg g∏ównych regionów Êwiata
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èród∏o: dane Mi´dzynarodowej Agencji Energetyki.
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W I kwartale br. zanotowano tak˝e dalszy wzrost cen w´gla, do czego przyczyni∏o si´ zmniej-
szenie dostaw z Australii oraz Chin. Efekty te zosta∏y wzmocnione przez zak∏ócenia na europejskim
rynku energetycznym, przede wszystkim przez mniejszà poda˝ energii ze Skandynawii (ze wzgl´du
na k∏opoty energetyki wodnej).

G∏ówne oÊrodki analityczne na wiosn´ br. zweryfikowa∏y w gór´ swoje prognozy cen ropy.
Obecnie oczekuje si´, ˝e Êrednia cena ropy naftowej b´dzie w 2004 r. wy˝sza od ubieg∏orocznej. Znaj-
duje to równie˝ potwierdzenie w wyraênym przesuni´ciu w gór´ krzywej oczekiwaƒ rynkowych. Po-
nadto spodziewany jest dalszy wzrost cen metali, jednak – jak wskazujà na to dane z kwietnia br. –
b´dzie on prawdopodobnie wolniejszy ni˝ w I kwartale 2004 r. Na ograniczenie wzrostu cen surow-
ców mo˝e wp∏ynàç równie˝ zahamowanie deprecjacji dolara, a tak˝e ograniczenie popytu na rynku
amerykaƒskim w wyniku oczekiwanej przez rynki podwy˝ki stóp procentowych przez FED19.

2.4.2. Ceny produkcji sprzedanej

W okresie styczeƒ – kwiecieƒ 2004 r. nastàpi∏ wzrost wskaênika cen produkcji sprzedanej prze-
mys∏u (PPI) o 5,2% r/r (tabela 12). Szczególnie silne przyspieszenie cen producenta zanotowano
w kwietniu br., gdy roczny poziom indeksu PPI by∏ najwy˝szy od paêdziernika 2000 r. (7,5% r/r).
Wzrost cen produkcji sprzedanej w przemyÊle by∏ spowodowany czynnikami kosztowymi (wzrost cen
surowców przemys∏owych, np. metali przemys∏owych, ropy) oraz os∏abieniem z∏otego wzgl´dem ko-
szyka walut, które powodowa∏o przede wszystkim wzrost cen uzyskiwanych w eksporcie. W kwietniu
br. wy˝sze ceny surowców i materia∏ów przyczyni∏y si´ równie˝ do wzrostu cen producenta w najwi´k-
szych gospodarkach Êwiata (wykres 41). Jednak w krajach strefy euro dynamika PPI nadal utrzymuje
si´ na niskim poziomie (w Niemczech w lutym br. zanotowano nawet deflacj´ cen producenta). 

Wzrost dynamiki cen produkcji sprzedanej przemys∏u w Polsce w pierwszych miesiàcach br.
by∏ g∏ównie spowodowany szybkim wzrostem cen w górnictwie i kopalnictwie. Przyspieszenie
wzrostu cen zanotowano równie˝ w przetwórstwie przemys∏owym (wykres 42). Najwi´kszy wp∏yw
na poziom wskaênika PPI w analizowanym okresie mia∏y zmiany cen w przetwórstwie przemys∏o-
wym – g∏ównie ze wzgl´du na wag´ tej sekcji we wskaêniku, jednak istotny i rosnàcy od po∏owy
ub.r. by∏ wzrost cen w górnictwie i kopalnictwie (wykres 43). 

W okresie styczeƒ – kwiecieƒ br. w przetwórstwie przemys∏owym najwy˝szà dynamik´ cen
zanotowano w produkcji metali (oko∏o 17,2% r/r), co by∏o spowodowane wzrostem notowaƒ me-
tali przemys∏owych na gie∏dach Êwiatowych. Czynnik ten mia∏ równie˝ decydujàcy wp∏yw na obser-

19 Zobacz rozdzia∏ Krótkoterminowe stopy procentowe.

Tabela 12
Wskaêniki cen produkcji sprzedanej w przemyÊle i w budownictwie

2004

I II III IV styczeƒ– I II III IV

kwarta∏y –kwiecieƒ kwarta∏y

analogiczny okres poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiàc = 100

PRZEMYS¸ PPI

w tym: 104,1 104,2 104,9 107,5 105,2 100,8 100,7 101,5 102,0

– górnictwo i kopalnictwo 114,4 118,8 121,5 130,5 121,2 104,3 103,8 103,1 105,2

– przetwórstwo przemys∏owe 103,7 103,5 104,1 106,8 104,5 100,8 100,7 101,6 102,0

– wytwarzanie i zaopatrywanie

w energi´ elektrycznà,

gaz, wod´ 103,2 103,1 103,1 102,9 103,1 100,0 100,0 100,1 100,1

BUDOWNICTWO 99,2 99,5 100,2 101,5 100,1 100,1 100,1 100,6 101,1
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Wykres 41
PPI w Niemczech, w strefie euro*, w USA i w Polsce (%)
(analogiczny miesiàc poprzedniego roku = 100)

* PPI dla strefy euro za kwiecieƒ br. na podstawie prognozy Bloomberg.
èród∏o: Bloomberg.
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Wykres 42
Wskaêniki cen produkcji sprzedanej w przemyÊle (PPI) i w jego sekcjach (dynamika roczna)

èród∏o: dane GUS.
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Wykres 43
Udzia∏ dynamiki cen produkcji sprzedanej w sekcjach przemys∏u we wzroÊcie PPI (%)
(dynamika roczna)

èród∏o: dane GUS.
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wowany od III kwarta∏u ub.r. znaczàcy wzrost cen w dziale kopalnictwo rud metali (w kwietniu
wzrost o 66,7% r/r). Ponadto, w wyniku obserwowanego od III kwarta∏u 2003 r. dynamicznego
wzrostu cen w´gla kamiennego na rynkach Êwiatowych, wzros∏y ceny uzyskiwane w eksporcie
przez polskich producentów.

Ceny producentów w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energi´ elektrycznà, gaz i wod´
sà w znacznej mierze kontrolowane (np. przez URE). Po ich spadku w III kwartale ub.r. indeks cen
w kolejnych kwarta∏ach pozostawa∏ stabilny (dynamika roczna wynosi∏a oko∏o 3,1 – 3,3%). Sytu-
acja taka utrzyma si´ do po∏owy roku (termin zmian taryf).

Wst´pne szacunki dokonanych przez ekspertów NBP wskazujà, ˝e do lutego 2004 r.
wzrost cen PPI wynika∏ g∏ównie ze wzrostu cen uzyskiwanych w eksporcie. W rezultacie, nie
przek∏ada∏ si´ on bezpoÊrednio na wzrost presji inflacyjnej w kraju, gdy˝ sk∏adnik PPI-krajowe
kszta∏towa∏ si´ na relatywnie niskim poziomie. Przeprowadzone analizy wskazujà jednak, ˝e po-
wy˝sza struktura wzrostu cen PPI w marcu i kwietniu 2004 r. uleg∏a zmianie i od tego czasu ce-
ny producentów nap´dzane sà ju˝ cenami krajowymi. Wzrosty cen produkcji sprzedanej prze-
mys∏u majà w du˝ym stopniu charakter poda˝owy, wynikajàcy ze wzrostów cen ropy i metali
na rynkach Êwiatowych. W dzia∏ach przemys∏u mniej uzale˝nionych od cen surowców notuje si´
znacznie mniejsze wzrosty cen.

Ze wzgl´du na to ˝e wzrost popytu krajowego oraz oczekiwaƒ inflacyjnych sprzyja przenie-
sieniu efektów kosztowych na wzrost cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych, obserwowany dyna-
miczny wzrost cen produkcji sprzedanej przemys∏u zwi´ksza ryzyko przyspieszenia inflacji mierzo-
nej indeksem CPI. 

2.5. Rynki finansowe i procesy monetarne

2.5.1. Ceny aktywów / Stopy procentowe

Krótkoterminowe stopy procentowe

W okresie styczeƒ – kwiecieƒ 2004 r. Rada Polityki Pieni´˝nej (RPP) nie zmieni∏a podstawo-
wych stóp procentowych NBP, utrzymujàc stop´ referencyjnà na poziomie 5,25%, stop´ lombardo-
wà – 6,75%, stop´ depozytowà – 3,75%. W pierwszych miesiàcach br. wyraênie wzros∏y jednak
oczekiwania rynku na podwy˝ki stóp procentowych banku centralnego (wykres 44). By∏ to m.in. wy-
nik narastajàcych obaw o mo˝liwoÊç realizacji programu naprawy finansów publicznych oraz
utrwalania si´ procesu o˝ywienia gospodarczego. Istotne znaczenie mia∏ równie˝ lutowy komuni-
kat z posiedzenia RPP, w którym wskazano na mo˝liwoÊç zmiany nastawienia w polityce pieni´˝nej
z neutralnego na restrykcyjne, oraz komunikat kwietniowy, w którym og∏oszono dokonanie takiej
zmiany. Zmiana nastawienia na restrykcyjne zosta∏a odczytana przez rynek jako sygna∏, ˝e prawdo-
podobieƒstwo podwy˝ki stóp procentowych jest wi´ksze ni˝ prawdopodobieƒstwo ich obni˝enia.

Czynnikiem wzmacniajàcym oczekiwania rynku na podwy˝ki stóp procentowych okaza∏y
si´ dane na temat wielkoÊci produkcji sprzedanej przemys∏u w marcu br., potwierdzajàce jej sil-
ny trend wzrostowy. W efekcie krzywa terminowych stóp procentowych znaczàco przesun´∏a si´
w gór´, a jej dodatnie nachylenie zwi´kszy∏o si´ (wykres 45). Reakcja stóp terminowych na zmia-
n´ nastawienia w polityce pieni´˝nej na restrykcyjne na kwietniowym posiedzeniu RPP by∏a nie-
znaczna, gdy˝ decyzja ta by∏a zapowiadana od lutego i zosta∏a ju˝ wczeÊniej uwzgl´dniona w ce-
nach instrumentów finansowych. 

Wyniki przeprowadzonej w maju 2004 r. ankiety Reutersa wskazujà, ˝e oczekiwany przez
analityków bankowych poziom stopy referencyjnej NBP na koniec br. wzrós∏ do 5,75% (mediana
prognoz). Ze wzgl´du na utrzymywanie si´ bie˝àcego, rocznego wskaênika inflacji w dolnym prze-
dziale dopuszczalnych odchyleƒ od celu inflacyjnego uczestnicy rynku przyj´li, ˝e w najbli˝szych
miesiàcach do zmiany stóp procentowych jednak nie dojdzie. Dlatego te˝ po og∏oszeniu komuni-
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katu w najwi´kszym stopniu wzros∏o oprocentowanie kontraktów terminowych na WIBOR 3M roz-
liczanych za 9 miesi´cy (FRA 9x12 – wykres 44)20.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e stopy procentowe odczytywane z krzywych kontraktów terminowych od-
zwierciedlajà nie tylko oczekiwania uczestników rynku co do przysz∏ego poziomu stóp procentowych,
lecz równie˝ zmiany w wysokoÊci premii za ryzyko. W analizowanym okresie zaobserwowano silny
wp∏yw tendencji na rynku obligacji skarbowych na wzrost stóp na rynku pieni´˝nym i terminowym
w horyzoncie rocznym, co sygnalizuje wzrost premii za ryzyko inwestycyjne21. Po obni˝eniu ratingu22

d∏ugoterminowego w walucie krajowej przez agencj´ Fitch23 stawki kontraktów FRA 6x12 i 9x12
wzros∏y od 35 do 45 punktów bazowych. Potwierdza to, ˝e wzrost ryzyka inwestycyjnego, odzwier-
ciedlony w zmianie ratingu, prowadzi do przesuni´cia w gór´ krzywej 3-miesi´cznych terminowych
stóp procentowych. WielkoÊç tego przesuni´cia by∏a jednak wzmocniona przez zaburzenie p∏ynno-

20 Rynek FRA to rynek mi´dzybankowy, na którym zawierane sà transakcje FRA (Forward Rate Agreement). Sà to kontrak-
ty terminowe na krótkoterminowà stop´ procentowà (WIBOR 1M, 3M lub 6M). Kontrakty FRA 1x4 i 9x12 sà kontraktami
terminowymi na stop´ procentowà, wystawionymi na 3-miesi´czny WIBOR, których data rozliczania zosta∏a uzgodniona
za miesiàc (1x4) i za 9 miesi´cy (9x12), liczàc od daty zawarcia kontraktu.
21 Czynnik ten, choç z definicji trudno mierzalny, mo˝na Êledziç m.in. analizujàc zale˝noÊci mi´dzy rynkiem pieni´˝nym
a rynkiem obligacji skarbowych. Obserwowany od stycznia 2004 r. wzrost korelacji mi´dzy zmianami stóp krótkotermino-
wych (12M) a rentownoÊcià obligacji skarbowych (2-letnich) sygnalizuje mo˝liwy wzrost premii za ryzyko inwestycyjne. 
22 Rating jest niezale˝nà i obiektywnà ocenà wiarygodnoÊci kredytowej podmiotu zaciàgajàcego d∏ug na rynku.
23 Zobacz rozdzia∏ D∏ugoterminowe stopy procentowe.
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èród∏o: dane Reuters.

5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50

18
.0

5.
20

04

12
.0

5.
20

04

6.
05

.2
00

4

29
.0

4.
20

04

23
.0

4.
20

04

19
.0

4.
20

04

13
.0

4.
20

04

6.
04

.2
00

4

31
.0

3.
20

04

25
.0

3.
20

04

19
.0

3.
20

04

15
.0

3.
20

04

9.
03

.2
00

4

3.
03

.2
00

4

26
.0

2.
20

04

20
.0

2.
20

04

16
.0

2.
20

04

10
.0

2.
20

04

4.
02

.2
00

4

29
.0

1.
20

04

23
.0

1.
20

04

19
.0

1.
20

04

13
.0

1.
20

04

7.
01

.2
00

4

31
.1

2.
20

03

Stopa referencyjna NBP 1 x 4 2 x 5 3 x 6 6 x 9 9 x 12

Wykres 44
Stopa referencyjna NBP i oprocentowanie kontraktów FRA na 3M WIBOR (%)

èród∏o: dane Reuters.



42

2

Determinanty inflacji

N a r o d o w y  B a n k  P o l s k i

Êciowe na rynku pieni´˝nym w dniach 5–6 maja br. W wyniku tego wszystkie stopy krótkoterminowe
(od stopy jednodniowej (O/N) do rocznej) przejÊciowo znalaz∏y si´ powy˝ej poziomu 6%. 

Tendencje na mi´dzynarodowych rynkach finansowych

W analizowanym okresie równie˝ w strefie euro i w Stanach Zjednoczonych podstawowe
stopy procentowe EBC i Banku Rezerwy Federalnej (FED) nie zmieni∏y si´. Wraz z post´pujàcym o˝y-
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wieniem w gospodarce Êwiatowej coraz liczniejsze sygna∏y wskazujà jednak na tendencj´ w kierun-
ku podnoszenia stóp procentowych przez banki centralne. WÊród krajów UE Bank Anglii w br. ju˝
dwukrotnie (w lutym i kwietniu) podnosi∏ stopy po 25 punktów bazowych. 

W kwietniu br., po komunikatach o oczekiwanym przyspieszeniu tempa wzrostu gospodar-
czego w strefie euro, odczytywane z rynków terminowych oczekiwania na obni˝ki stóp procento-
wych EBC ustàpi∏y miejsca przewidywanym podwy˝kom, z których pierwsza mia∏aby zostaç doko-
nana pod koniec br. (wykres 47). Z kolei na oczekiwania dotyczàce poziomu stóp procentowych FED
najsilniej wp∏ywa∏y dane z amerykaƒskiego rynku pracy. Lepsze od spodziewanych dane dotyczàce
zatrudnienia w marcu i kwietniu br. przyczyni∏y si´ do znacznego wzrostu oczekiwaƒ na podwy˝ki
stóp procentowych, z których pierwsza jest oczekiwana na posiedzeniu 30 czerwca br. (wykres 48).

D∏ugoterminowe stopy procentowe

W analizowanym okresie (styczeƒ – 14 maja 2004 r.) rentownoÊç polskich obligacji skarbo-
wych znaczàco wzros∏a, Êrednio o 104 punkty bazowe. Czynnikami powodujàcymi spadek cen tych
papierów wartoÊciowych by∏y: podwy˝szony poziom ryzyka politycznego, wzrost ryzyka kursowe-
go, znajdujàcy odzwierciedlenie w os∏abieniu z∏otego, oraz oczekiwania na wzrost stóp procento-
wych NBP wynikajàce z rosnàcych oczekiwaƒ inflacyjnych i zmiany nastawienia w polityce pieni´˝-
nej na restrykcyjne. Ponadto od koƒca marca br. na wzrost rentownoÊci polskich obligacji znaczàcy
wp∏yw mia∏ spadek cen skarbowych papierów wartoÊciowych na rynkach Êwiatowych. 
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Dodatkowymi czynnikami wp∏ywajàcymi na wzrost rentownoÊci polskich papierów skarbo-
wych by∏o obni˝enie ich ratingu w walucie krajowej przez agencj´ Fitch (6 maja br. – z A+ do A)
oraz zmiana perspektywy dla papierów d∏u˝nych w walucie zagranicznej (z pozytywnej na stabilnà
BBB+). Decyzje te by∏y konsekwencjà braku realizacji reform fiskalnych w zak∏adanym wczeÊniej
kszta∏cie. Chocia˝ zmiana ratingu wzmocni∏a obserwowany obecnie na rynku proces przeceny ob-
ligacji skarbowych (wzrost rentownoÊci o 15–25 punktów bazowych w dniu og∏oszenia informacji),
to jej wp∏yw w du˝ej mierze by∏ ju˝ zdyskontowany w cenach.

Wzrost dochodowoÊci polskich obligacji nie by∏ równomierny na ca∏ej d∏ugoÊci krzywej.
Najwi´kszej przecenie uleg∏y instrumenty o najkrótszym i Êrednim terminie zapadalnoÊci.
W konsekwencji nastàpi∏o stosunkowe sp∏aszczenie rynkowej krzywej dochodowoÊci, co wska-
zuje, ˝e oczekiwane w najbli˝szych miesiàcach poziomy krótkoterminowych stóp procentowych
znaczàco wzros∏y (wykres 49).

Znaczny spadek cen obligacji krajowych w kwietniu br. spowodowa∏ wzrost ró˝nicy docho-
dowoÊci polskich i niemieckich obligacji skarbowych (10-letnich) do poziomu 310 punktów bazo-
wych (14 maja 2004), najwy˝szego od lipca 2002 r. (wykres 50). W wyniku systematycznego wzro-
stu rentownoÊci polskich papierów skarbowych w kwietniu br., po raz pierwszy od lutego 2003 r.
Polska przesta∏a spe∏niaç kryterium stóp procentowych z Maastricht24 (wykres 51).

Do czynników, które w najbli˝szych miesiàcach mogà istotnie wp∏ywaç na kszta∏towanie si´
stóp procentowych na rynkach finansowych nale˝à wcià˝ nieustabilizowana sytuacja polityczna
w kraju oraz sygna∏y wp∏ywajàce na ocen´ prawdopodobieƒstwa realizacji planu reform finansów
publicznych. W d∏u˝szym okresie na dochodowoÊç papierów skarbowych b´dzie równie˝ oddzia∏y-
waç zmiana perspektyw ratingu Polski. B´dzie to przede wszystkim czynnik ograniczajàcy spadek
ró˝nicy ich rentownoÊci w stosunku do europejskich i amerykaƒskich papierów skarbowych. Ponad-
to silny wzrost PKB w Stanach Zjednoczonych, jeÊli dane za II kwarta∏ br. to potwierdzà, a tak˝e o˝y-
wienie gospodarcze w strefie euro b´dà sprzyjaç scenariuszowi podwy˝szenia stóp procentowych
odpowiednio przez FED i EBC. W warunkach wysokiego wzrostu gospodarczego w Polsce wymie-
nione czynniki zewn´trzne b´dà wzmacniaç presj´ na wzrost rentownoÊci polskich instrumentów
finansowych. Ryzyko przeceny papierów skarbowych na rynku krajowym wià˝e si´ tak˝e z oczeki-
wanym wzrostem ich poda˝y.

24 Kraj akcesyjny spe∏nia to kryterium, gdy Êrednia (12-miesi´czna Êrednia ruchoma) rentownoÊç d∏ugoterminowych obli-
gacji skarbowych obserwowana w ciàgu roku nie przekracza o wi´cej ni˝ 2 pkt. proc. Êredniej arytmetycznej rentownoÊci
obligacji trzech krajów cz∏onkowskich UE o najbardziej stabilnych cenach. Wi´cej na temat kryteriów z Maastricht zobacz:
Raport na temat korzyÊci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro. NBP, 2004.
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skarbowych w Polsce a wartoÊç referencyjna dla kryterium z Maastricht

èród∏o: obliczenia NBP na podstawie danych Eurostat-u i CeTo.
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2.5.2. Kurs walutowy

W okresie styczeƒ – kwiecieƒ 2004 r. nominalny efektywny kurs z∏otego (NEER) by∏ ni˝szy
Êrednio o 9% ni˝ w analogicznym okresie ubieg∏ego roku. W porównaniu z ubieg∏ym rokiem z∏oty
os∏abi∏ si´ wobec wszystkich walut, które wchodzàcà w sk∏ad indeksu NEER, z wyjàtkiem USD. Naj-
bardziej z∏oty zdeprecjonowa∏ si´ wobec euro (o 13,3%), natomiast wobec USD umocni∏ si´ Êred-
nio o 1,5%. W lutym br. wartoÊç nominalnego efektywnego kursu z∏otego by∏a najni˝sza od mo-
mentu rozpocz´cia liczenia indeksu, tj. od grudnia 1993 r., a w ciàgu kolejnych 2 miesi´cy ustabi-
lizowa∏a si´ ona na poziomie o 1% powy˝ej wartoÊci z lutego br. 

Deprecjacji nominalnego efektywnego kursu z∏otego towarzyszy∏o os∏abienie realnego efek-
tywnego kursu polskiej waluty, co stanowi∏o kontynuacj´ tendencji obserwowanej od 3 lat (wykres
52). W kwietniu 2004 r. realny efektywny kurs z∏otego, deflowany indeksem CPI, by∏ o 7,4% s∏ab-
szy ni˝ w kwietniu ub.r. i o 23,5% s∏abszy ni˝ w czerwcu 2001 r. Najg∏´bszy spadek wartoÊci z∏ote-
go odnotowano wobec waluty europejskiej: nominalny kurs EUR/PLN os∏abi∏ si´ z poziomu 3,39
w czerwcu 2001 r. do 4,76 w kwietniu 2004 r.

Deprecjacja z∏otego nastàpi∏a mimo poprawy salda na rachunku obrotów bie˝àcych, spadku jed-
nostkowych kosztów pracy, utrzymywania si´ niskiej inflacji oraz wysokiego wzrostu gospodarczego. 

Os∏abienie z∏otego, mimo pozytywnych tendencji w polskiej gospodarce, wynika∏o ze spad-
ku realnego dysparytetu stóp procentowych oraz wzrostu wymaganej premii za ryzyko zwiàzane
z lokowaniem w aktywa z∏otowe. Ten drugi czynnik by∏ spowodowany niepewnoÊcià dotyczàcà re-
alizacji programu naprawy finansów publicznych, a tym samym mo˝liwoÊci utrzymania d∏ugu pu-
blicznego na bezpiecznym poziomie25. 

W najbli˝szym czasie na wartoÊç polskiej waluty b´dà mia∏y wp∏yw g∏ównie decyzje,
od których zale˝y realizacja reform finansów publicznych, oraz zmiany dokonujàce si´ na sce-
nie politycznej. 

Natomiast w Êrednim i d∏ugim horyzoncie czasowym w kierunku wzmocnienia z∏otego po-
winny oddzia∏ywaç oczekiwany wzrost nap∏ywu bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych oraz na-
p∏yw netto Êrodków z funduszy Unii Europejskiej. Ponadto aprecjacji z∏otego powinny sprzyjaç szyb-
szy wzrost gospodarczy w Polsce ni˝ u jej g∏ównych partnerów handlowych oraz utrzymywanie si´
bezpiecznego salda na rachunku obrotów bie˝àcych.

25 W ostatnich latach na kurs z∏otego istotnie wp∏ywa∏a równie˝ wysoka zmiennoÊç kursów walut g∏ównych go-
spodarek Êwiatowych, w tym przede wszystkim kursu EUR/USD. Ponadto na notowania z∏otego (w 2003 r.) wp∏y-
wa∏y równie˝ zaburzenia na w´gierskim rynku walutowym, choç oddzia∏ywanie tego czynnika mia∏o charakter
przejÊciowy.
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2.5.3. Kredyt i pieniàdz

Kredyty a stopy procentowe w bankach

Do odnotowanego w pierwszych czterech miesiàcach br. wzrostu nale˝noÊci od pozosta∏ych
sektorów krajowych26 przyczyni∏ si´ przede wszystkim wzrost zad∏u˝enia kredytowego przedsi´-
biorstw i osób prywatnych (tabela 13).

W pierwszych czterech miesiàcach 2004 r. nale˝noÊci od przedsi´biorstw zwi´kszy∏y si´
o 2,3 mld z∏. Jednak utrzymujàca si´ ich niska roczna dynamika nadal wskazuje na brak o˝y-
wienia w tym segmencie rynku kredytowego (wykres 53). Ponadto oko∏o 1,0 mld z∏ z ca∏kowi-
tego przyrostu nale˝noÊci od przedsi´biorstw w analizowanym okresie wynika∏o ze zmian kur-
sowych. Z kolei nap∏ywajàce z opóênieniem dane dotyczàce zad∏u˝enia zagranicznego przed-
si´biorstw utrudniajà okreÊlenie aktywnoÊci polskich firm poza krajowym rynkiem kredytowym
w 2004 r. (zobacz Ramka 3).

W analizowanym okresie popyt na kredyt nie by∏ stymulowany spadkiem jego oprocen-
towania, m.in. wskutek utrzymywania stóp procentowych NBP od czerwca ub.r. na niezmie-
nionym poziomie. Koszt kredytu w rachunku bie˝àcym, po spadku w I kwartale br. z 7,0%
do 6,8%, w kwietniu wzrós∏ do 7,1% i niewiele odbiega∏ od przeci´tnego oprocentowania kre-
dytów dla przedsi´biorstw (7,3% – tabela 14). Badania ankietowe NBP wskazujà jednak, ˝e
koszt pieniàdza na rynku kredytowym nie nale˝y do g∏ównych barier aktywnoÊci gospodarczej
polskich przedsi´biorstw. 

W analizowanym okresie przedsi´biorstwa zaciàga∏y przede wszystkim kredyty w rachun-
ku bie˝àcym, wykorzystywane g∏ównie do finansowania bie˝àcej dzia∏alnoÊci. Ich wartoÊç wzro-
s∏a od grudnia 2003 r. do kwietnia 2004 r. o 3,0 mld z∏. Nadal nie widaç natomiast o˝ywienia
na rynku kredytów inwestycyjnych dla przedsi´biorstw. Ich wartoÊç w analizowanym okresie
spad∏a o 0,2 mld z∏. Z drugiej strony jednak, badania ankietowe NBP wskazujà na przewidywa-
ny wzrost popytu przedsi´biorstw na kredyt, co potwierdzajà zarówno same przedsi´biorstwa,
jak i banki komercyjne27. 

Tabela 13
Kredyty, po˝yczki i inne nale˝noÊci

Stan na Zmiana Zmiana

30.04.2004 04.2004/12.2003 04.2004/04.2003

mld z∏ % mld z∏ %

KREDYTY, PO˚YCZKI I INNE NALE˚NOÂCI 266,9 8,2 3,2 21,4 8,7

Gospodarstwa domowe 107,8 5,8 5,7 16,1 17,5

w tym osoby prywatne 78,3 4,3 5,9 14,1 22,0

Niemonetarne instytucje finansowe 10,7 0,2 1,5 0,9 9,7

Przedsi´biorstwa 132,3 2,3 1,8 1,4 1,1

Instytucje niekomercyjne dzia∏ajàce

na rzecz gospodarstw domowych 0,8 0,0 1,3 -0,1 -8,1

Instytucje samorzàdowe 10,1 -0,4 -3,8 1,1 11,8

Fundusze ubezpieczeƒ spo∏ecznych 5,2 0,3 6,4 2,0 62,6

èród∏o: dane NBP.

26 Pozosta∏e sektory krajowe obejmujà: niemonetarne instytucje finansowe, podmioty sektora niefinansowego, in-
stytucje samorzàdowe oraz fundusze ubezpieczeƒ spo∏ecznych.
27 Na podstawie wyników badaƒ ankietowych prowadzonych przez NBP wÊród przedsi´biorstw oraz komitetów
kredytowych w bankach komercyjnych.
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Stan kredytów dla osób prywatnych zwi´kszy∏ si´ w okresie grudzieƒ 2003 – kwiecieƒ 2004 r.
o 4,3 mld z∏. Niewielki wzrost tej kategorii w pierwszych trzech miesiàcach roku ma charakter se-
zonowy. Kredyty dla osób prywatnych w I kwartale br. wzros∏y tylko o 1,5 mld z∏, tj. o 2,1%. Wy-
p∏aty dodatkowych wynagrodzeƒ w tym okresie, a tak˝e utrzymujàce si´ stosunkowo wysokie opro-
centowanie kredytów ogranicza∏y potrzeby po˝yczkowe tego sektora. Potwierdza to spadek warto-
Êci kredytów w systemie sprzeda˝y ratalnej (o ponad 0,4 mld z∏ w I kwartale br.), przy równocze-
snym wysokim wzroÊcie sprzeda˝y detalicznej w analizowanym okresie.

W kwietniu br. dynamika kredytów dla gospodarstw domowych (w tym osób prywatnych)
wyraênie przyspieszy∏a. Kredyty dla gospodarstw domowych przyros∏y w tym miesiàcu o 3,6 mld z∏,
w tym dla osób prywatnych o 2,8 mld z∏. Znalaz∏o to odzwierciedlenie w najwy˝szej od wrzeÊnia
2001 r. rocznej dynamice tej kategorii (17,5%). Do silnego przyspieszenia kredytów dla gospo-
darstw domowych niewàtpliwie przyczyni∏y si´ wzmo˝one zakupy spowodowane obawami
o wzrost cen po przystàpieniu Polski do UE. Zwi´kszenie stanu zad∏u˝enia gospodarstw domowych
wynika∏o g∏ównie ze wzrostu zakupów mieszkaƒ oraz samochodów. 

Mimo obserwowanego wzrostu znaczenia innych kredytów i po˝yczek, nadal przyrost nale˝-
noÊci od gospodarstw domowych jest wynikiem przede wszystkim utrzymujàcego si´ dynamiczne-
go wzrostu kredytów mieszkaniowych (wykres 54). Rozwojowi tego segmentu kredytów niewàtpli-
wie sprzyja ich niskie oprocentowanie (tabela 14). Znacznie wy˝sze oprocentowanie kredytów
udzielonych w rachunku bie˝àcym i kredytów konsumenckich znalaz∏o odzwierciedlenie w zmniej-
szeniu zainteresowania osób prywatnych tà formà finansowania.
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Ramka 3. Zad∏u˝enie zagraniczne polskich przedsi´biorstw w 2003 r.

W 2003 r. zad∏u˝enie zagraniczne polskich przedsi´biorstw obni˝y∏o si´ do 38,7 mld EUR z 39,5 mld EUR
na koniec 2002 r. Natomiast w USD zaobserwowano jego wzrost odpowiednio z 41,3 mld USD do 48,8 mld USD.
Ró˝nice te by∏y wynikiem os∏abienia waluty amerykaƒskiej wobec euro. 

W kierunku obni˝enia zad∏u˝enia zagranicznego oddzia∏ywa∏ spadek zad∏u˝enia z tytu∏u kredytów inwe-
storów bezpoÊrednich i d∏u˝nych papierów wartoÊciowych. Wzros∏o natomiast zad∏u˝enie zagraniczne przedsi´-
biorstw z tytu∏u otrzymanych kredytów handlowych. Struktura terminowa zad∏u˝enia zagranicznego przedsi´-
biorstw jest zdominowana przez zobowiàzania d∏ugoterminowe* (oko∏o 75% na koniec 2003 r.). Ponad po∏ow´
zad∏u˝enia zagranicznego tego sektora stanowià zobowiàzania kredytowe 50 przedsi´biorstw, co wskazuje
na utrzymujàcà si´ silnà koncentracj´ zobowiàzaƒ. Do przedsi´biorstw korzystajàcych z tej formy finansowania
w najwi´kszym stopniu nale˝à firmy z bran˝y telekomunikacyjnej, paliwowej, transportowej i energetycznej.
W strukturze walutowej zad∏u˝enia zagranicznego polskich przedsi´biorstw systematycznie roÊnie udzia∏ euro
(61% na koniec 2003 r.) i z∏otego (14%), natomiast maleje udzia∏ USD (20%). W 2003 r. polskie przedsi´biorstwa
mia∏y najwi´ksze zobowiàzania wobec kredytodawców z Holandii, Niemiec, Luksemburga i Francji.

* Struktura terminowa zobowiàzaƒ zosta∏a uzyskana poprzez w∏àczenie kredytów handlowych w ca∏oÊci do zad∏u˝enia krótkoter-
minowego.
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Badania ankietowe prowadzone przez NBP wskazujà, ˝e banki oczekujà wzrostu popytu go-
spodarstw domowych na kredyt (przede wszystkim mieszkaniowy) w II kwartale br.

Depozyty i pieniàdz gotówkowy

W okresie styczeƒ – kwiecieƒ 2004 r. odnotowano wzmocnienie silnej tendencji wzrostowej (r/r)
wartoÊci depozytów przedsi´biorstw28. Tendencja ta wynika ze zwi´kszonych przychodów i poprawy
wyników finansowych przedsi´biorstw w warunkach o˝ywienia gospodarczego. RównoczeÊnie przed-
si´biorstwa nadal wstrzymywa∏y si´ z inwestycjami, oczekujàc stabilizacji politycznej i ekonomicznej
po wejÊciu Polski do Unii Europejskiej. Znaczàcy przyrost wartoÊci depozytów przedsi´biorstw w mar-
cu i kwietniu br. (o 3,0 i 6,2 mld z∏) znalaz∏ odzwierciedlenie w rekordowym wzroÊcie ich dynamiki –
odpowiednio do 28,5% oraz 39,2% r/r. By∏ to efekt wzmo˝onych zakupów konsumentów obawiajà-
cych si´ o wzrost cen po przystàpieniu Polski do UE. Powy˝sza hipoteza znajduje potwierdzenie m.in.
we wspomnianym wy˝ej znaczàcym wzroÊcie kredytów gospodarstw domowych w kwietniu br.

Wyp∏ata dodatkowych wynagrodzeƒ pracowniczych w pierwszych miesiàcach roku zazwy-
czaj skutkuje wzrostem depozytów gospodarstw domowych w tym okresie29. Ponadto na poczàt-
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èród∏o: NBP.

Tabela 14
Kredyty, po˝yczki i inne nale˝noÊci

XII I II III IV

2003 2004

Kredyty z∏otowe dla przedsi´biorstw

w rachunku bie˝àcym 7,0 7,0 6,9 6,8 7,1

ogó∏em 7,2 7,1 7,1 7,1 7,3

Kredyty z∏otowe dla gospodarstw domowych

w rachunku bie˝àcym 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5

konsumenckie ogó∏em 15,8 15,7 15,7 15,5 15,5

mieszkaniowe ogó∏em 7,6 7,7 7,7 7,7 7,8

ogó∏em 12,1 12,1 12,0 12,0 12,0

èród∏o: dane NBP.

28 Miesi´czne spadki depozytów przedsi´biorstw w styczniu i w lutym sà zjawiskiem sezonowym, spowodowanym g∏ów-
nie wyp∏atà przez przedsi´biorstwa dodatkowych wynagrodzeƒ z tytu∏u nagród i premii o charakterze jednorazowym.
Np. w sekcji górnictwo i kopalnictwo wzrost wynagrodzeƒ z tego tytu∏u w lutym 2004 r. wyniós∏ 14,7% – dane GUS.
29 Odpowiada temu spadek wartoÊci depozytów przedsi´biorstw.
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ku roku wi´kszoÊç podatników rozlicza si´ wed∏ug najni˝szej stawki podatkowej, co powoduje,
˝e ich dochody do dyspozycji sà wi´ksze ni˝ w póêniejszych miesiàcach. Niemniej w styczniu br.
zanotowano spadek wartoÊci depozytów gospodarstw domowych (o 0,6 mld z∏), a w marcu
i kwietniu spadek ten by∏ ju˝ bardzo g∏´boki i wyniós∏ odpowiednio 2,1 mld z∏ i 1,2 mld z∏30.
W rezultacie od czerwca 2002 r. nie nastàpi∏ wzrost tej kategorii w uj´ciu rocznym (wykres 56).
Spadek depozytów i wzrost zad∏u˝enia gospodarstw domowych oznacza∏y, ˝e po raz kolejny za-
notowano ujemne oszcz´dnoÊci netto gospodarstw domowych w sektorze bankowym. Spadek
ich oszcz´dnoÊci finansowych zosta∏ cz´Êciowo zrekompensowany wzrostem pozabankowych
aktywów finansowych tej grupy podmiotów. W pierwszych czterech miesiàcach br. odnotowano
wzrost wartoÊci udzia∏ów w funduszach inwestycyjnych oraz obligacji skarbowych w posiadaniu
gospodarstw domowych odpowiednio o 1,6 i 0,7 mld z∏. Poprawa koniunktury gospodarczej po-
woduje tak˝e wzrost wartoÊci akcji zgromadzonych na rachunkach gospodarstw domowych
w biurach i domach maklerskich. Nadal kontynuowany jest zatem proces realokacji oszcz´dnoÊci
gospodarstw domowych z sektora bankowego do alternatywnych instrumentów finansowych
(jednostek funduszy inwestycyjnych, papierów skarbowych, akcji) o rentownoÊci przewy˝szajàcej
oprocentowanie depozytów (wykres 55). 
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Depozyty gospodarstw domowych oraz jednostki funduszy inwestycyjnych*
i papiery skarbowe w posiadaniu gospodarstw domowych (w mln z∏)

* Przyj´to, i˝ gospodarstwa domowe sà w posiadaniu wszystkich jednostek funduszy inwestycyjnych, z wy∏àczeniem tych, o których wiadomo,
˝e sà skierowane tylko do osób prawnych.
èród∏o: NBP.

30 Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e w kwietniu spadek wartoÊci depozytów gospodarstw domowych w znacznym stopniu
wynika∏ ze wzrostu pieniàdza gotówkowego w obiegu w zwiàzku z d∏ugim weekendem majowym.
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èród∏o: NBP.
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Reasumujàc, zaobserwowany w marcu i kwietniu br. g∏´boki spadek depozytów gospodarstw
domowych przy równoczesnym gwa∏townym wzroÊcie ich kredytów z jednej strony oraz dynamicz-
ny wzrost depozytów przedsi´biorstw z drugiej, wydajà si´ potwierdzaç tez´, ˝e analizowany okres
charakteryzowa∏ si´ wzmo˝onymi zakupami gospodarstw domowych, do których przyczyni∏ si´
„efekt Unii”, którym towarzyszy∏a biernoÊç inwestycyjna w sektorze przedsi´biorstw. Z drugiej stro-
ny badania ankietowe NBP wskazujà na oczekiwany wzrost aktywnoÊci na rynku kredytowym za-
równo przedsi´biorstw, jak i gospodarstw domowych. 

Po okresie szybkiego wzrostu pieniàdza gotówkowego poza kasami banków w drugiej po∏owie
2003 r., od grudnia 2003 r. obserwuje si´ spowolnienie jego rocznego tempa wzrostu, szczególnie wi-
doczne w ostatnich dwóch miesiàcach. Pomi´dzy listopadem 2003 r. a kwietniem 2004 r. wzrost gotów-
ki w obiegu w uj´ciu rocznym obni˝y∏ si´ z 18,2% do 12,0%, poziomu najni˝szego od grudnia 2002 r. 

Agregaty monetarne

Pomimo obserwowanego o˝ywienia gospodarczego w I kwartale 2004 r. tendencje w sferze
monetarnej nie wskazywa∏y na istotne zagro˝enia z punktu widzenia procesów inflacyjnych. Rocz-
ne tempo wzrostu agregatu M3 ustabilizowa∏o si´ w tym okresie na poziomie oko∏o 5%. Dopiero
w kwietniu br. wzros∏o ono do 8,5%, poziomu nienotowanego od grudnia 2001 r. Nale˝y jednak
podkreÊliç, ˝e zmiana ta by∏a w znacznym stopniu spowodowana wzmo˝onymi zakupami gospo-
darstw domowych z obawy o wzrost cen po przystàpieniu do UE. Wydatki te zosta∏y w znacznym
stopniu sfinansowane kredytem, co przyczyni∏o si´ do wzrostu poda˝y pieniàdza. 

Na znacznie wy˝szym poziomie ni˝ dynamika szerokiego pieniàdza utrzymywa∏o si´ tempo
wzrostu agregatu M1 (22,5% r/r w kwietniu br.). By∏ to wynik wysokiej dynamiki jego komponen-
tów – pieniàdza gotówkowego w obiegu poza kasami banków oraz depozytów bie˝àcych. Niska
atrakcyjnoÊç lokat terminowych prowadzi do obserwowanej od ponad dwóch lat zmiany struktury
oszcz´dnoÊci finansowych. Niewielki koszt alternatywny zwiàzany z utrzymywaniem Êrodków
w formie depozytów bie˝àcych lub pieniàdza gotówkowego znajduje odzwierciedlenie w systema-
tycznym wzroÊcie stopnia p∏ynnoÊci pieniàdza (wykres 57). 

Zwa˝ywszy, ˝e zdynamizowanie procesów monetarnych w kwietniu br. by∏o w znacznej mie-
rze spowodowane „efektem Unii”, mo˝na stwierdziç, ˝e w sferze pieni´˝nej nie obserwuje si´ jesz-

Tabela 15
Poda˝ pieniàdza

Stan na Zmiana Zmiana

30.04.2004 04.2004/12.2003 04.2004/04.2003

mld z∏ % mld z∏ %

I. PIENIÑDZ M1 160,2 2,1 1,3 29,5 22,5

II. PIENIÑDZ M3 347,8 7,7 2,3 27,2 8,5

1. Pieniàdz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków) 51,5 2,1 4,2 5,5 12,0

2. Depozyty i inne zobowiàzania 294,1 5,7 2,0 22,9 8,4

2.1 Gospodarstwa domowe 190,3 -2,2 -1,1 -2,8 -1,5

2.2 Niemonetarne instytucje finansowe 9,7 0,7 8,0 2,7 39,6

2.3 Przedsi´biorstwa 72,3 4,0 5,9 20,3 39,2

2.4 Instytucje niekomercyjne dzia∏ajàce

na rzecz gospodarstw domowych 8,5 -0,1 -1,3 0,4 5,0

2.5 Instytucje samorzàdowe 11,6 2,8 31,5 1,7 17,4

2.6 Fundusze ubezpieczeƒ spo∏ecznych 1,9 0,5 36,2 0,5 37,1

3. Pozosta∏e sk∏adniki M3 2,2 -0,1 -4,8 -1,1 -33,9

èród∏o: dane NBP.
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cze wyraênych sygna∏ów o˝ywienia gospodarczego. Wzrost poda˝y pieniàdza jest umiarkowany,
a przyrost nale˝noÊci od gospodarstw domowych wynika g∏ównie ze wzrostu kredytów mieszka-
niowych. Nadal niski jest popyt przedsi´biorstw na kredyt. Badania ankietowe NBP wskazujà jednak
na oczekiwany wzrost popytu na kredyt zarówno ze strony przedsi´biorstw (w tym na kredyt inwe-
stycyjny), jak i gospodarstw domowych. Oczekiwany wzrost popytu inwestycyjnego powinien zna-
leêç odzwierciedlenie w danych pieni´˝nych i kredytowych na poczàtku III kwarta∏u br.
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Wykres 57
Wspó∏czynnik p∏ynnoÊci agregatu M3 * oraz 12-miesi´czne zmiany pieniàdza M1 i M3 (w %)

* Wspó∏czynnik p∏ynnoÊci pieniàdza M3 wyra˝a stosunek pieniàdza gotówkowego w obiegu poza kasami banków i zobowiàzaƒ bie˝àcych
(komponentów agregatu M1) do sumy zobowiàzaƒ z terminem pierwotnym do 2 lat (w∏àcznie), depozytów zablokowanych oraz depozy-
tów z okresem wypowiedzenia do 3 miesi´cy w∏àcznie (komponentów pieniàdza M3).
èród∏o: NBP.
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W okresie styczeƒ – maj 2004 r. Rada Polityki Pieni´˝nej nie zmieni∏a podstawowych stóp pro-
centowych NBP, utrzymujàc stop´ referencyjnà na poziomie 5,25%, oprocentowanie kredytu lom-
bardowego na poziomie 6,75% i stop´ depozytowà NBP w wysokoÊci 3,75%. Pozostawieniu nomi-
nalnych parametrów polityki pieni´˝nej na niezmienionym poziomie towarzyszy∏ systematyczny
spadek realnych stóp procentowych31 banku centralnego, w tym stopy referencyjnej z 3,6%
w grudniu 2003 r. do 2,7% w kwietniu br. 

W okresie tym z jednej strony utrzymywa∏y si´ niektóre czynniki sprzyjajàce ograniczaniu pre-
sji inflacyjnej, chocia˝ ich ∏àczne znaczenie mala∏o, podczas gdy z drugiej strony nasila∏y si´ sygna-
∏y wskazujàce na mo˝liwoÊç przyspieszenia tempa wzrostu cen w najbli˝szych kwarta∏ach. 

W kierunku ograniczania presji na wzrost cen oddzia∏ywa∏a nadal rosnàca wydajnoÊç pracy,
dzi´ki czemu obni˝a∏y si´ jednostkowe koszty pracy. Ponadto do stycznia br. utrzymywa∏a si´ niska
dynamika p∏ac w przedsi´biorstwach. W sferze monetarnej nie zaobserwowano jeszcze wyraênych
symptomów o˝ywienia gospodarczego, które rodzi∏yby ryzyko nasilenia presji inflacyjnej, jakkolwiek
po okresie umiarkowanego tempa wzrostu w I kwartale br., w kwietniu znaczàco zwi´kszy∏a si´ dy-
namika poda˝y pieniàdza i dynamika kredytów dla gospodarstw domowych, wÊród których najwy˝-
sze tempo wzrostu wykazywa∏y kredyty mieszkaniowe. AktywnoÊç na rynku kredytowym przedsi´-
biorstw nadal by∏a niska, co mog∏oby wskazywaç na brak zdecydowanego o˝ywienia inwestycyjne-
go w gospodarce. 

JednoczeÊnie z miesiàca na miesiàc wyraênie umacnia∏ si´ trend o˝ywienia gospodarcze-
go w Polsce, w znacznym stopniu opartego na szybko rosnàcym eksporcie. W analizowanym
okresie dynamicznie ros∏a produkcja sprzedana przemys∏u. Zaobserwowano tak˝e silne przy-
spieszenie sprzeda˝y detalicznej. Zdecydowanie poprawi∏a si´ sytuacja finansowa przedsi´-
biorstw, a wiele wskaêników finansowych osiàgn´∏o najkorzystniejsze poziomy od 1995 r. Ba-
dania koniunktury oraz kondycji przedsi´biorstw wskazujà na post´pujàcà popraw´ klimatu ko-
niunktury, a tak˝e na perspektywy o˝ywienia inwestycyjnego, sygnalizowanego równie˝ poprzez
oczekiwany wzrost popytu na kredyt na cele inwestycyjne. Na zwi´kszenie nak∏adów na inwe-
stycje w najbli˝szych kwarta∏ach wskazujà tak˝e wzrost produkcji budowlano-monta˝owej oraz
sprzeda˝y materia∏ów budowlanych. Ponadto rosnàce inwestycje w przemyÊle przetwórczym

Ramka 4. Zmiany w systemie rezerwy obowiàzkowej

W marcu 2004 r. w systemie rezerwy obowiàzkowej dokonano zmian o charakterze dostosowawczym
do standardów obowiàzujàcych w EUROSYSTEMIE.

Realizujàc postanowienia zmienionej ustawy o NBP (Dz.U. Nr 228 z dnia 30 grudnia 2003 r.), z dniem wej-
Êcia Polski do Unii Europejskiej wprowadzono oprocentowanie Êrodków rezerwy obowiàzkowej. Uchwa∏à Nr
1/2004 z dnia 30 marca br. RPP ustali∏a wysokoÊç oprocentowania Êrodków rezerwy na poziomie 0,9 stopy redy-
skontowej weksli, (5,175% na dzieƒ 1 maja br.). 80% odsetek naliczonych od rezerwy utrzymywanej w 2004 r. zo-
stanie przekazanych na Fundusz Por´czeƒ Unijnych (FPU). Szacuje si´, ˝e w 2004 r. koszty NBP z tego tytu∏u wzro-
snà o 353 mln z∏, z tego dochody banków zwi´kszà si´ o 71 mln z∏. W latach 2005 i 2006 na FPU trafi odpowied-
nio 60 i 50% odsetek naliczonych od Êrodków rezerwy.

W wy˝ej wymienionej uchwale Rada zdecydowa∏a równie˝ o wprowadzeniu z dniem 30 czerwca br. zero-
wej stopy rezerwy od Êrodków uzyskanych przez banki z tytu∏u transakcji typu repo.

31 Deflowanych oczekiwaniami inflacyjnymi osób prywatnych.
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mogà stanowiç zapowiedê o˝ywienia inwestycyjnego w ca∏ej gospodarce. Wysoki stopieƒ wy-
korzystania mocy wytwórczych w przemyÊle przetwórczym równie˝ sygnalizuje ograniczone
mo˝liwoÊci bezinwestycyjnego zwi´kszania produkcji w tej sekcji. 

Wed∏ug ocen NBP, obserwowane o˝ywienie wskazuje na kszta∏towanie si´ tempa wzrostu
gospodarczego na poziomie wy˝szym ni˝ wynikajàcy z d∏ugookresowego trendu. Oznacza to, ˝e
oddzia∏ywanie czynników o charakterze popytowym na inflacj´ b´dzie odpowiednio silniejsze. 

W okresie styczeƒ–kwiecieƒ br. zanotowano zdecydowane przyspieszenie rocznego tempa
wzrostu przeci´tnego nominalnego wynagrodzenia oraz funduszu p∏ac w sektorze przedsi´biorstw,
co z kolei sprzyja wzrostowi popytu konsumpcyjnego. Szacunki NBP wskazujà, ze wzrost spo˝ycia
prywatnego w 2004 r. mo˝e byç wi´kszy ni˝ w ubieg∏ym roku, co oznacza∏oby silniejsze oddzia∏y-
wanie tego czynnika na wzrost cen.

Innym czynnikiem rodzàcym ryzyko wzrostu inflacji mo˝e byç utrzymujàcy si´ niski kurs z∏o-
tego. Dotychczasowa deprecjacja polskiej waluty nie znalaz∏a odzwierciedlenia we wzroÊcie cen
dóbr importowanych, co by∏o w znaczàcym stopniu spowodowane jeszcze g∏´bszym spadkiem jed-
nostkowych kosztów pracy, przede wszystkim w wyniku dynamicznego wzrostu wydajnoÊci pracy.
Niemniej wy˝sze tempo wzrostu p∏ac oraz prawdopodobne spowolnienie dynamiki wzrostu wydaj-
noÊci pracy mog∏yby oznaczaç, ˝e ograniczenie wzrostu cen w warunkach os∏abienia kursu z∏ote-
go nie by∏oby mo˝liwe. 

W okresie styczeƒ–maj 2004 r. obserwowano stopniowe nasilanie si´ procesów rodzàcych ry-
zyko wzrostu inflacji przy jednoczesnym ust´powaniu niektórych czynników dotychczas ograniczajà-
cych tempo wzrostu cen (np. po obserwowanej do stycznia br. niskiej dynamice p∏ac w sektorze
przedsi´biorstw, w ca∏ym I kwartale 2004 r. zanotowano wysoki wzrost funduszu wynagrodzeƒ).
W rezultacie, Rada najpierw zasygnalizowa∏a mo˝liwoÊç zmiany nastawienia w polityce pieni´˝nej
na restrykcyjne (w lutym i marcu br.), po czym w kwietniu br. zmiany takiej faktycznie dokona∏a.

Uzasadniajàc swojà decyzj´ o zmianie nastawienia na restrykcyjne Rada wskaza∏a w szczegól-
noÊci na obserwowany od wielu miesi´cy wzrost oczekiwaƒ inflacyjnych. Dotyczy∏ on zarówno osób
prywatnych, przedsi´biorców, jak i analityków bankowych. Ponadto silny wzrost wskaênika ko-
niunktury, ilustrujàcego oczekiwania cenowe w handlu detalicznym, doprowadzi∏ do jego ukszta∏-
towania si´ w kwietniu br. na poziomie najwy˝szym od listopada 1999 r. Po raz pierwszy od II kwar-
ta∏u 2001 r. o zamiarze podniesienia cen swoich towarów poinformowa∏a ponad po∏owa ankieto-
wanych przedsi´biorstw. 

Obserwowany wzrost oczekiwaƒ inflacyjnych, oprócz omówionych czynników popytowych,
jest tak˝e efektem wstrzàsów poda˝owych oraz zmian struktury cen po przystàpieniu Polski do UE.
W szczególnoÊci istotny wp∏yw na bie˝àcà inflacj´, przek∏adajàcy si´ na wzmocnienie oczekiwaƒ in-
flacyjnych, ma wzrost cen ˝ywnoÊci i paliw. Ponadto obawy o wzrost cen po 1 maja br. prowadzi-
∏y do wzmo˝onych zakupów niektórych dóbr, co znalaz∏o odzwierciedlenie w wysokiej dynamice
sprzeda˝y detalicznej oraz w znaczàcym wzroÊcie kredytów dla gospodarstw domowych. 

Rosnàce od poczàtku roku oczekiwania inflacyjne osób prywatnych ustabilizowa∏y si´ w ma-
ju br. na podwy˝szonym poziomie. Niemniej, niektóre miary oczekiwaƒ inflacyjnych ponownie
wzros∏y, a oczekiwania podwy˝ek cen w handlu detalicznym osiàgn´∏y najwy˝szy poziom od 1997 r.
W kwietniu nastàpi∏ znaczàcy wzrost cen produkcji sprzedanej przemys∏u, a niektórzy producenci
planujà dalsze znaczne podwy˝ki cen w najbli˝szych miesiàcach. Zwi´kszy∏y si´, choç w ró˝nym
stopniu, wszystkie miary inflacji bazowej. Te czynniki w po∏àczeniu ze wzrostem aktywnoÊci gospo-
darczej, którego skala znaczàco przewy˝sza oczekiwania, wskazujà na wysokie prawdopodobieƒ-
stwo dalszego przyspieszenia inflacji. 

Jednak˝e przeprowadzone analizy wskazujà, ˝e niektóre z czynników wp∏ywajàcych
na wzrost oczekiwaƒ inflacyjnych mogà byç zwiàzane z wejÊciem Polski do Unii Europejskiej,
a zatem prawdopodobnie majà charakter tymczasowy. Zak∏adajàc, ˝e dane dost´pne w najbli˝-
szym czasie pozwolà lepiej oceniç si∏´ oddzia∏ywania efektów przejÊciowych, Rada postanowi∏a
w maju br. nie zmieniaç parametrów polityki pieni´˝nej oraz utrzymaç restrykcyjne nastawienie
w polityce pieni´˝nej.
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W Raporcie o Inflacji w 2003 r. RPP przewidywa∏a wzrost inflacji w latach 2004–2005, wska-
zujàc na mo˝liwoÊç przekroczenia przez nià granicy dopuszczalnego przedzia∏u odchyleƒ od celu.
Dane dotyczàce procesów gospodarczych w Polsce, dost´pne do zakoƒczenia prac nad obecnym
Raportem o inflacji (26 maja 2004 r.), potwierdzajà te przewidywania. Zwi´ksza si´ zatem prawdo-
podobieƒstwo realizacji powy˝szego scenariusza, przy za∏o˝eniu, ˝e stopy procentowe pozostanà
na niezmienionym poziomie.

Obserwowane o˝ywienie gospodarcze, opierajàce si´ g∏ównie na dynamicznie rosnàcym eks-
porcie, powinno w najbli˝szej przysz∏oÊci zostaç wsparte wzrostem inwestycji, na co wskazuje wie-
le sygna∏ów p∏ynàcych z sektora przedsi´biorstw. Oczekuje si´, ˝e o˝ywieniu inwestycji b´dzie rów-
nie˝ sprzyjaç silny popyt konsumpcyjny. W rezultacie, tempo wzrostu gospodarczego w latach
2004-2006 ukszta∏tuje si´ prawdopodobnie na wysokim poziomie, pod warunkiem przeprowadze-
nia reform finansów publicznych. 

Eksport b´dzie nadal w istotny sposób przyczyniaç si´ do wzrostu gospodarczego, poniewa˝
prognozy wskazujà na rosnàcy popyt ze strony najwa˝niejszych partnerów handlowych Polski.
W szczególnoÊci oczekiwane o˝ywienie w gospodarce Êwiatowej wp∏ynie na przyspieszenie impor-
tu i inwestycji w krajach strefy euro. Nale˝y si´ równie˝ spodziewaç stopniowej odbudowy popytu
gospodarstw domowych w krajach UGiW, czemu powinny sprzyjaç nadal niskie stopy procentowe
w tym regionie. Ponadto nale˝y oczekiwaç, ˝e w najbli˝szych latach ujawnià si´ pozytywne efekty
kreacji handlu wynikajàce z przystàpienia Polski do Unii Europejskiej.

Trwa∏oÊç i stabilnoÊç wzrostu gospodarczego w Polsce zale˝y w du˝ej mierze od rozwoju sy-
tuacji w sektorze finansów publicznych. Utrzymujàca si´ niepewnoÊç co do kierunku zmian wydat-
ków sektora publicznego oraz potrzeb po˝yczkowych bud˝etu paƒstwa wp∏ywa negatywnie
na procesy inwestycyjne w gospodarce, os∏abiajàc fundamenty jej wzrostu. Naprawa finansów pu-
blicznych spowodowa∏aby redukcj´ wysokiej obecnie premii za ryzyko inwestowania w Polsce.
Sprzyja∏oby to spadkowi d∏ugoterminowych stóp procentowych, stabilizacji kursu walutowego i na-
p∏ywowi inwestycji zagranicznych, co jest warunkiem trwa∏ego, wysokiego wzrostu gospodarczego
w warunkach niskiej inflacji.

Dzia∏ania zwiàzane z realizacjà reform finansów publicznych oraz rozwój sytuacji politycznej
b´dà g∏ównymi czynnikami wp∏ywajàcymi na kurs z∏otego w krótkiej perspektywie. W Êrednim
i d∏u˝szym okresie oczekuje si´ aprecjacji polskiej waluty, czemu powinny sprzyjaç pozytywne ten-
dencje w gospodarce, przy za∏o˝eniu, ˝e nie zostanà one os∏abione nierównowagà w sektorze fi-
nansów publicznych.

Sytuacja na rynkach ropy naftowej uzasadnia oczekiwania, ˝e cena tego surowca b´dzie si´
utrzymywaç na obecnym wysokim poziomie do koƒca br. W kolejnych latach mo˝na si´ spodzie-
waç jej niewielkiego spadku. W konsekwencji wysokie ceny paliw w Polsce wp∏ynà na wzrost infla-
cji przede wszystkim w 2004 r.

Wed∏ug ocen NBP, w kolejnych miesiàcach br. do wzrostu cen ˝ywnoÊci b´dzie si´ przyczy-
niaç gorsza w 2003 r. ni˝ w dwóch poprzednich latach produkcja roÊlinna (czynnik ten b´dzie mieç
wp∏yw na ceny do po∏owy roku) oraz ni˝sza produkcja zwierz´ca. Na kszta∏towanie si´ krajowych
cen ˝ywnoÊci b´dzie wp∏ywaç równie˝ stopniowe wprowadzanie rozwiàzaƒ przyj´tych w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej oraz Taryfy Celnej UE. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów NBP wzrost
cen ˝ywnoÊci b´dzie przyspiesza∏ inflacj´ w 2004 r., natomiast w dalszej perspektywie ceny ˝ywno-
Êci b´dà ros∏y prawdopodobnie w ni˝szym tempie.
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Przyspieszeniu inflacji w najbli˝szych miesiàcach b´dzie towarzyszyç utrzymujàcy si´ wzrost
oczekiwaƒ inflacyjnych, do którego przyczyni∏y si´ czynniki o charakterze poda˝owym oraz obawy
konsumentów o wzrost cen po przystàpieniu Polski do Unii Europejskiej. W warunkach znacznego
przyspieszenia gospodarczego, poprawy sytuacji finansowej przedsi´biorstw oraz wzrostu wydaj-
noÊci pracy, rosnàce oczekiwania inflacyjne b´dà wzmacniaç presj´ na wzrost wynagrodzeƒ. Z dru-
giej strony na ograniczanie ˝àdaƒ p∏acowych b´dzie oddzia∏ywaç wcià˝ wysoki poziom bezrobocia,
który w wyniku o˝ywienia gospodarczego ulegnie jedynie niewielkiej redukcji. 

W Êwietle zarysowanego scenariusza rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce oraz przy za∏o-
˝eniu sta∏ych stóp procentowych, prognozy NBP wskazujà na kontynuacj´ wzrostu inflacji do koƒ-
ca 2005 r. oraz prawdopodobne os∏abienie tempa wzrostu cen w 2006 r. Przy tych za∏o˝eniach
prawdopodobieƒstwo ukszta∏towania si´ inflacji powy˝ej górnej granicy dopuszczalnego przedzia-
∏u odchyleƒ od celu jest wysokie i w ocenie Rady przekracza 50 procent. 

Zarysowany scenariusz rozwoju sytuacji gospodarczej obarczony jest du˝ym stopniem niepew-
noÊci. Dotyczy to mi´dzy innymi tempa i g∏´bokoÊci reform finansów publicznych. Znaczna niepew-
noÊç dotyczy te˝ przysz∏ego kszta∏towania si´ oczekiwaƒ inflacyjnych. Po wygaÊni´ciu przejÊciowych
czynników, które przyczyni∏y si´ do ich wzrostu, sposób formu∏owania oczekiwaƒ (wyra˝ony struktu-
rà odpowiedzi osób prywatnych na pytanie ankietowe) powinien ulec poprawie. Nie mo˝na jednak
wykluczyç, ˝e w sytuacji, w której o˝ywieniu gospodarczemu towarzyszy∏yby niekorzystne wstrzàsy
poda˝owe (np. wzrost cen ropy naftowej), wzrostowa tendencja oczekiwaƒ inflacyjnych mog∏aby
utrwaliç si´ i – tym samym – powa˝nie zagroziç realizacji celu inflacyjnego w Êrednim okresie.
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Za∏àcznik A
Wyniki g∏osowania Cz∏onków Rady Polityki Pieni´˝nej

nad wnioskami i uchwa∏ami podj´tymi w I kwartale 2004 r.

Data Przedmiot wniosku Decyzja RPP Wyniki g∏osowania

lub uchwa∏y Cz∏onków Rady

30.03.2004.

31.03.2004.

uchwa∏a w sprawie stóp

rezerwy obowiàzkowej

banków i wysokoÊci

oprocentowania rezerwy

obowiàzkowej
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