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GABINET CIENI RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ 
 

 

Warszawa, 1 grudnia 2015 r. 

 

 

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej  

dnia 24 listopada 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. 

 

Inflacja CPI w ujęciu rocznym wzrosła z -0,8% we wrześniu do -0,7% w październiku. 
Największy ujemny wpływ na wskaźnik, przesądzający o odnotowaniu deflacji, miały spadające ceny 
transportu. Z kolei ceny żywności wzrosły po raz pierwszy od kwietnia 2014 r. W porównaniu do 
września ceny dóbr konsumpcyjnych i usług były wyższe o 0,1%, do czego najbardziej przyczyniły się 
rosnące ceny odzieży i obuwia. Inflacja bazowa wciąż utrzymuje się na niskim poziomie, co w opinii 
Gabinetu Cieni potwierdza brak presji popytowej w gospodarce.  

Produkcja przemysłowa w październiku wzrosła, odnotowując najwyższą od czerwca dynamikę. 
W porównaniu do września nieznacznie spowolniła produkcja budowlano-montażowa. Zmniejszeniu 
uległa wielkość nowych zamówień, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Zdaniem Gabinetu Cieni 
spowolnienie to ma charakter przejściowy, a dodatkowy czynnik sprzyjający ożywieniu eksportu  
w kolejnych miesiącach stanowi deprecjacja złotego względem walut najważniejszych partnerów 
handlowych Polski. 

W październiku wskaźnik PMI osiągnął poziom najwyższy od lipca, sygnalizując po raz 13.  
z rzędu poprawę warunków w polskim sektorze przemysłowym. Przyspieszyła dynamika produkcji 

                                                             
 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. 

 

 

 
 

http://www.sknfm.pl http://www.ises.edu.pl 



Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – grudzień 2015 

 

2 

oraz wielkości nowych zamówień. Nadal odnotowywany jest znaczny wzrost zatrudnienia oraz spadek 
średnich kosztów produkcji. 

Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w cenach stałych w ujęciu rocznym było istotnie wyższe 
niż we wrześniu, co według Gabinetu Cieni wynikało ze sprzyjającego zakupom układu dni roboczych. 
Wciąż widoczna jest pozytywna tendencja związana ze zwiększającą się konsumpcją dóbr trwałych 
takich jak samochody czy sprzęt RTV/AGD i meble. Według badań GUS nastroje konsumenckie  
w listopadzie uległy znacznej poprawie i są najlepsze od 2008 r. Zdaniem Gabinetu Cieni może być to 
związane z wynikiem wyborów parlamentarnych. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w październiku spadła o 0,1 pp. do 9,6%. Według obliczeń 
Gabinetu Cieni odsezonowana stopa bezrobocia nadal nieznacznie się zmniejsza i obecnie wynosi 
10,1%. W III kwartale wskaźnik bezrobocia mierzony metodą BAEL obniżył się do 7,1% z 8,2%  
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. Ponadto czas pracy pozostaje krótszy niż preferowany przez zatrudnionych, co zdaniem 
Gabinetu Cieni świadczy o większych możliwościach pełniejszego wykorzystania zasobu pracy niż 
wskazywałby na to odsetek osób bezrobotnych. 

Wynagrodzenia w październiku rosły w nieco niższym tempie niż w poprzednich miesiącach 
 - o 3,3% r/r w ujęciu nominalnym oraz 4% r/r w ujęciu realnym. Według 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 – październik 2015 r. wyniósł 34,5 mld zł, co 
stanowi 74,8% planu na bieżący rok. Dochody budżetowe październiku wzrosły w stosunku do 
poprzedniego roku o 3,1 mld zł i wyniosły 238,9 mld zł. Zdaniem Gabinetu Cieni są one niższe od 
planowanych ze względu na powiększającą się lukę podatkową oraz mniejsze wpływy z tytułu VAT. 
Pozostałe najważniejsze pozycje dochodowe są wyższe niż w ubiegłym roku. Wydatki ukształtowały 
się na poziomie 273,4 mld zł, co stanowi 79,6% planu. 

Po wygłoszeniu exposé przez premier Beatę Szydło Gabinet Cieni spodziewa się rozluźnienia 
polityki fiskalnej nowego rządu oraz jej proinflacyjnego wpływu na gospodarkę. W opinii Gabinetu 
Cieni wsparcie rodzin z dziećmi w wysokości 500 zł miesięcznie, podwyższenie kwoty wolnej od 
podatku oraz wprowadzenie podatku od sklepów wielkopowierzchniowych przyczyni się do wzrostu 
konsumpcji i przeciętnego poziomu cen w średnim okresie, jednak wiąże się z ryzykiem ponownego 
objęcia Polski procedurą nadmiernego deficytu. Gabinet Cieni wyraża zaniepokojenie planowanym 
obniżeniem wieku emerytalnego, ze względu na jego negatywne, długookresowe skutki gospodarcze. 

W listopadzie nastąpiła aprecjacja amerykańskiego dolara, która według Gabinetu Cieni 
związana jest z prawdopodobną podwyżką stóp procentowych Fed podczas grudniowego posiedzenia 
FOMC. Wskazują na to optymistyczne dane płynące z gospodarki Stanów Zjednoczonych. Zannuali-
zowany wzrost PKB w III kw. wyniósł 2,1%. Stopa bezrobocia obniżyła się do 5%, a płaca godzinowa 
rosła szybciej niż w poprzednich okresach. Spowolnieniu uległa natomiast produkcja przemysłowa, do 
czego przyczyniło się umocnienie amerykańskiej waluty. 

Zdaniem Gabinetu Cieni listopadowe spadki na większości światowych rynków kapitałowych 
oraz obniżenie rentowności obligacji państwowych związane było ze zwiększoną awersją do ryzyka 
wynikającą z pogarszającego się stanu chińskiej gospodarki. Wyjątek stanowiły indeksy w państwach 
strefy euro, co w opinii Gabinetu Cieni odzwierciedla oczekiwania inwestorów odnośnie zwiększenia 
skali programu luzowania ilościowego realizowanego przez Europejski Bank Centralny. 

Gabinet Cieni dostrzega poprawę sytuacji gospodarczej Unii Europejskiej. W III kw. PKB w całej 
wspólnocie wzrósł o 1,9% w ujęciu rocznym. Spośród państw członkowskich najwyższą dynamikę 
odnotowały Czechy, Rumunia, Polska i Hiszpania. W listopadzie wskaźnik PMI dla strefy euro wzrósł 
do 54,4 pkt i znajduje się na najwyższym poziomie od maja 2011 r. Ożywieniu uległa akcja kredytowa 
dla przedsiębiorstw, jednak greckie banki nadal pozostają niedokapitalizowane, a dalsza pomoc 
uzależniona jest od wykonania przez rząd ustaleń z wierzycielami. Według Gabinetu Cieni może to 
stanowić pewne zagrożenie dla stabilności strefy euro. 
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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 zniwe-
lować ryzyko utrzymywania się inflacji znacząco poniżej celu w średnim okresie. Zdaniem Gabinetu 
Cieni w najbliższych miesiącach dynamika cen będzie powoli wzrastała, jednak deflacja utrzyma się do 
końca 2015 r.  

Gabinet Cieni pozytywnie ocenia obecny stan oraz perspektywy rozwoju polskiej gospodarki, 
spodziewając się w kolejnych kwartałach wzrostu gospodarczego bazującego na rosnących wydatkach 
inwestycyjnych i konsumpcyjnych sektora prywatnego. Będzie on sprzyjał domknięciu ujemnej luki 
popytowej oraz stopniowemu wzrostowi inflacji bazowej.  

Jednocześnie Gabinet Cieni wyraża zaniepokojenie procyklicznym charakterem polityki fiskalnej 
nowego rządu, sprzyjającej głównie krótkookresowemu pobudzeniu konsumpcji. Ponadto Gabinet 
Cieni dostrzega ryzyko związane z pogarszającą się sytuacją gospodarczą Chin oraz innych państw 
rozwijających się, która może doprowadzić do spowolnienia w strefie euro i osłabienia koniunktury w 
Polsce. Gabinet Cieni nie wyklucza dalszych dostosowań polityki pieniężnej w najbliższych miesiącach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Członkowie Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej 
  

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 Pionu Badawczego w Instytucie Ekonomicznym 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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