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GABINET CIENI RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ 
 

 

Warszawa, 2 listopada 2015 r. 

 

 

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej  

dnia 27 października 2015 roku 
 

Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej podjął decyzję o pozostawieniu stóp procentowych NBP 
na niezmienionym poziomie: 

 stopę referencyjną – na poziomie 1,50% w skali rocznej, 

 stopę lombardową – na poziomie 2,50% w skali rocznej, 

 stopę depozytową – na poziomie 0,50% w skali rocznej, 

 stopę redyskonta weksli – na poziomie 1,75% w skali rocznej. 

 
Po sześciomiesięcznym okresie wzrostów inflacja CPI w ujęciu rocznym spadła we wrześniu do 

poziomu -0,8%. W porównaniu do sierpnia ceny dóbr konsumpcyjnych i usług obniżyły się o 0,3%. 

Największy ujemny wpływ na wskaźnik miały niższe ceny paliw, wynikające ze spadków cen ropy na 

światowych rynkach oraz obniżki cen gazu na rynku krajowym. Odnotowano natomiast kolejny wzrost 

dynamiki cen żywności. Zdaniem Gabinetu Cieni w gospodarce nie występuje istotna presja popytowa. 

We wrześniu odnotowano mniejsze zapotrzebowanie na dostawy energii wynikające z korzys-

tnych warunków atmosferycznych oraz spadek ilości nowych zamówień w górnictwie. Pomimo to 

produkcja przemysłowa wzrosła zgodnie z oczekiwaniami. W porównaniu do sierpnia istotnie 

przyspieszyła produkcja budowlano-montażowa.  

W okresie styczeń – sierpień br. nastąpił znaczny wzrost eksportu, w szczególności na rynek 

niemiecki. We wrześniu odnotowano po raz pierwszy od roku spadek wielkości nowych zamówień 

zagranicznych, jednak zdaniem Gabinetu Cieni spowolnienie to ma charakter przejściowy. 

                                                             
 Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej jest projektem o charakterze wyłącznie naukowo-dydaktycznym. Celem Gabinetu Cieni 
nie jest naśladowanie, przewidywanie ani sugerowanie posunięć rzeczywistej Rady Polityki Pieniężnej. Wszystkie opinie 
i komentarze zamieszczone w niniejszym Raporcie są wyrazem prywatnych poglądów Autorów. Decyzje Gabinetu Cieni 
każdorazowo podejmowane są w kontekście zastanej rzeczywistości gospodarczej, w szczególności zaś w zakresie 
obowiązujących w Polsce oraz na świecie stóp procentowych, których poziom określany jest przez banki centralne. 
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We wrześniu tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w cenach stałych w ujęciu rocznym było 

wyższe niż przed miesiącem. W ciągu ostatnich kwartałów nastąpiło znaczne przyspieszenie dynamiki 

konsumpcji dóbr trwałych takich jak pojazdy samochodowe oraz meble i sprzęt RTV/AGD, co w opinii 

Gabinetu Cieni świadczy o korzystnym dla spożycia prywatnego charakterze deflacji. Według badań 

GUS nastroje konsumenckie wciąż się poprawiają i są najlepsze od 2008 r. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu spadła o 0,2 pp. do 9,7%. Odsezonowana stopa 

bezrobocia zmniejsza się nieprzerwanie od prawie dwóch lat i obecnie wynosi 10,1%. W II kw. 

wskaźnik bezrobocia mierzony metodą BAEL obniżył się do 7,4% z 9,1% w analogicznym okresie 

poprzedniego roku. Stopa bezrobocia znajduje się na poziomie zbliżonym do historycznego minimum, 

jednak Gabinet Cieni dostrzega, że częściowo jest to efekt spadku aktywności zawodowej. 

Wynagrodzenia w sierpniu rosły w wyższym tempie niż w poprzednich miesiącach - o 4% r/r  

w ujęciu nominalnym oraz 4,9% r/r w ujęciu realnym. Zdaniem Gabinetu Cieni ożywienie gospodarcze 

wpłynie na utrzymanie stosunkowo wysokiej dynamiki wzrostu wynagrodzeń realnych, jednak 

prawdopodobnie jest to czynnik niewystarczający dla istotnego wzrostu presji inflacyjnej.  

Deficyt budżetu centralnego za okres styczeń – wrzesień 2015 r. wyniósł 31,1 mld zł, co stanowi 

67,6% planu na bieżący rok. Dochody budżetowe we wrześniu nieznacznie wzrosły w stosunku do 

poprzedniego roku i wyniosły 210 mld zł. Są one niższe od planowanych ze względu na powiększającą 

się lukę podatkową i mniejsze wpływy z tytułu VAT. Pozostałe najważniejsze pozycje dochodowe  

są wyższe niż w ubiegłym roku. Wydatki ukształtowały się na poziomie 241,2 mld zł, co stanowi 

70,3% planu. 

W związku z wygraną w wyborach parlamentarnych i uzyskaniem samodzielnej większości 

przez Prawo i Sprawiedliwość Gabinet Cieni spodziewa się rozluźnienia polityki fiskalnej, co może 

doprowadzić do ponownego objęcia Polski procedurą nadmiernego deficytu.  

W opinii Gabinetu Cieni zwiększenie kwoty wolnej od podatku oraz wsparcie dla rodzin  

z dziećmi w wysokości 500 zł miesięcznie przyczyni się do wzrostu konsumpcji i przeciętnego 

poziomu cen w średnim okresie. Zdaniem Gabinetu Cieni dodatni wpływ na inflację będzie miało 

wprowadzenie podatku obrotowego dla sklepów wielkopowierzchniowych, a proponowane regulacje 

sektora bankowego (opodatkowanie aktywów oraz przewalutowanie kredytów we franku 

szwajcarskim) mogą doprowadzić do spowolnienia wzrostu akcji kredytowej. 

W wrześniu nastąpiła deprecjacja złotego względem najważniejszych walut. Według Gabinetu 

Cieni jest to związane z wynikiem wyborów parlamentarnych oraz oczekiwaną, bardziej ekspansywną 

polityką monetarną Narodowego Banku Polskiego w nadchodzącej kadencji RPP. 

W świetle komunikatu Europejskiego Banku Centralnego opublikowanego po październikowym 

posiedzeniu Gabinet Cieni spodziewa się dalszego łagodzenia polityki pieniężnej w strefie euro. 

Według oficjalnych danych w III kw. PKB w Chinach wzrósł o 6,9% r/r wobec 7% w poprzednim 

okresie. We wrześniu dynamika produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym obniżyła się do poziomu 

5,9%. W odpowiedzi na coraz słabsze dane Ludowy Bank Chin zdecydował się po raz kolejny obniżyć 

stopy procentowe oraz stopę rezerwy obowiązkowej, jednak znaczne zwiększenie akcji kredytowej nie 

przełożyło się na poprawę koniunktury, co w opinii Gabinetu Cieni może doprowadzić do 

niestabilności chińskiej gospodarki. W kontekście spodziewanych w 2016 r. podwyżek stóp 

procentowych Fed Gabinet Cieni dostrzega również ryzyko związane ze znacznym zadłużeniem 

chińskich przedsiębiorstw denominowanym w dolarze amerykańskim.  
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Po zapoznaniu się ze stanem gospodarki i przeprowadzonej dyskusji Gabinet Cieni podjął 

decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. 

W opinii Gabinetu Cieni dotychczasowe obniżki stóp procentowych są wystarczające, aby 

zniwelować ryzyko utrzymywania się inflacji znacząco poniżej celu w średnim okresie. Gabinet Cieni 

pozytywnie ocenia obecny stan oraz perspektywy rozwoju polskiej gospodarki. Zdaniem Gabinetu 

Cieni w najbliższych miesiącach dynamika cen będzie powoli wzrastała, jednak deflacja może 

utrzymać się do końca 2015 r.  

Jednocześnie Gabinet Cieni dostrzega ryzyko związane z pogarszającą się sytuacją gospodarczą 

Chin i innych państw rozwijających się, która może doprowadzić do spowolnienia w strefie euro oraz 

osłabienia koniunktury w Polsce. Gabinet Cieni nie wyklucza dalszych dostosowań polityki pieniężnej 

w najbliższych miesiącach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Opiekun naukowy 

Konsultant naukowy 

Honorowy konsultant naukowy 

prof. dr hab. Cezary Wójcik cezary.wojcik@sgh.waw.pl 

Profesor SGH w Katedrze Finansów Międzynarodowych oraz profesor PAN. W przeszłości dyrektor Instytutu Nauk 

Ekonomicznych PAN i Biura ds. Integracji ze Strefą Euro w NBP. Założyciel Center for Leadership. Absolwent SGH, 

WPiA UW oraz programów z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Harvarda, IESE Business School i HEC Paris. 

Były członek Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, pracował w Europejskim Banku Centralnym  

i Narodowym Banku Austrii. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu polityki pieniężnej i kursowej. 

Dwukrotny stypendysta Fulbrighta. Mówi po angielsku, niemiecku i hiszpańsku. Opiekun naukowy SKN FM oraz 

inicjator GC RPP.  

 

dr Piotr Żuk piotr.zuk@nbp.pl 

Starszy ekonomista w Instytucie Ekonomicznym NBP. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. W przeszłości pracował 

w departamentach analitycznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Gospodarki. Autor publikacji 

analitycznych na potrzeby polityki pieniężnej NBP. Reprezentuje NBP na forach międzynarodowych. Prowadzi 

wykłady z polityki pieniężnej i makroekonomii dla pracowników banków centralnych oraz studentów. Doktorat napisał 

z dziedziny ekonomii emerytalnej. Mówi po angielsku, hiszpańsku i rosyjsku.  

 

prof. dr hab. Michał Brzoza-Brzezina mbrzez@sgh.waw.pl 

Profesor SGH w Katedrze Ekonomii Ilościowej oraz dyrektor Biura Badań Stosowanych NBP. Absolwent Szkoły 

Głównej Handlowej. W przeszłości pracował w Europejskim Banku Centralnym i Narodowym Banku Austrii. Prowadzi 

prace badawcze z zakresu teorii pieniądza i polityki pieniężnej, autor licznych opracowań opublikowanych 

w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Mówi po angielsku, niemiecku, francusku i hiszpańsku.  
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Członkowie Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej 

 

Dorota Ścibisz (d.k.scibisz@gmail.com) – Przewodnicząca GC RPP / Sektor realny 

Paweł Głusiński (p.glusin@gmail.com) – Wiceprzewodniczący GC RPP / Sektor finansów publicznych 

Tomasz Kleszcz (tom.kleszcz@gmail.com) – Sektor monetarny 

Kamil Pastor (pastorkamil@gmail.com) – Sektor monetarny  

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

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

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