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Najprawdopodobniej najważniejszym gospodarczym wydarzeniem tej jesieni będzie pierwsza od 

wielu miesięcy obniżka stopy referencyjnej do 2%, najniższego poziomu w historii III RP. Ta 

decyzja jest konsekwencją coraz liczniejszych wątpliwości dotyczących tempa rozwoju gospodarczego, a 

także pojawienia się pierwszy raz od 1989 roku zjawiska deflacji. Sytuacja nie grozi recesją, wzrost PKB 

Polski jest wciąż nieosiągalnym marzeniem dla wielu krajów, zwłaszcza ze „starej” Unii. Rynek nie 

oczekiwał jednak rewizji prognoz gospodarczych i obniżenia nastrojów już teraz. Jednocześnie dane z 

rynku pracy i listopadowy odczyt PMI w pewnym stopniu łagodzą te doniesienia. 

 

Ostatnio można odnieść wrażenie, że czynniki zewnętrzne odgrywają większą rolę niż zazwyczaj. 

Obserwując relacje pomiędzy Rosją a Ukrainą i Unią Europejską trudno sądzić, że jest to tylko 

kilkumiesięczną anomalią. Nie zapowiada się na to, aby Rosja porozumiała się w sprawie zniesienia 

barier handlowych albo planowała zrezygnować ze swoich ambicji. Wpływ z tej strony kształtował się 

począwszy od gorszych wyników PMI, poprzez słabsze wyniki przemysłu i sprzedaży, wprowadzenie 

embarga na polskie produkty rolne, do bardziej poważnych następstw w postaci ujemnej inflacji i 

obniżenia stóp procentowych. Jednocześnie polska gospodarka wydaje się odporna na te wstrząsy, co 

widać chociażby po notowaniach giełdowych. W perspektywie roku charakteryzowały się one mniejszą 

zmiennością niż w zeszłym roku. W polityce pieniężnej na świecie ostatni miesiąc również był ciekawym 

czasem. Stany Zjednoczone podjęły decyzję o zakończeniu programu skupu papierów wartościowych.   

Kraj ten był jednak w mniejszości jeśli chodzi o kierunek działań. Europejski Bank Centralny i Bank 

Japonii zwiększają skup papierów wartościowych, chociaż dotychczas (zwłaszcza w Europie) nie widać 

dużej zbieżności skutków z planowanym przez to zwiększeniem inflacji. Te starania rzutowały na 

osłabienie się złotego względem najważniejszych walut, co wraz z obniżeniem stopy procentowej może 

odwrócić obecny trend lekkiego spowolnienia gospodarczego. 

 

W „Oku Monitoringu” temat, który od dawna nie traci na aktualności – innowacyjność polskiej 

gospodarki. Niektórzy uważają konieczność reformy polskiej gospodarki w tym kierunku jako jedyną 

alternatywę zwiększenia dobrobytu. Inni, w tym istotna część administracji publicznej i niektórzy 

politycy woleliby utrzymać stary porządek, gdyż wymagałoby to przystosowania się do zmian i podjęcia 

szeregu często niewygodnych działań. Stawką jest rola Polski na świecie za kilkadziesiąt lat i to, czy 

Polska na zawsze utknie w grupie państw o średnim dochodzie, czy jednak spróbuje wedrzeć się do 

pierwszej ligi. Zdania ekonomistów i analityków są podzielone. W rankingach konkurencyjności kraj 

prezentuje się zadowalająco (np. 32 miejsce na 185 państw w ostatnim rankingu Doing Business). 

Osiągane pozycje mogłyby jednak być wyższe, gdyby nie oceny za innowacyjność, które obniżają 

notowania Polski. 

 

Następny miesiąc przyniesie tak wyczekiwany rezultat PKB za III kwartał tego roku. Według większości 

szacunków znajdzie się na poziomie około 3% r/r. Jak znaczący okaże się spadek? Tego dowiemy się pod 

koniec listopada, jednakże już dziś z Monitoringiem macie możliwość samodzielnej interpretacji 

ostatnich doniesień gospodarczych. 

 

Zapraszamy do lektury! 

 

Tomasz Salis, 

Red. naczelny 
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PKB 

 
Źródło: GUS 

PKB w drugim kwartale 2014 roku utrzymało dynamikę z pierwszych trzech miesięcy, 

zwalniając nieznacznie do 3,3% r/r. Jest to wynik o 0,1 p.p wyższy niż podawane wcześniej 

przez GUS szacunki. PKB wyrównany sezonowo wyniósł 3,3% r/r i 0,4% k/k. Tempo wzrostu 

gospodarczego ustabilizowało się po wyjątkowo dobrym pierwszym kwartale. 

Po raz kolejny najważniejszym czynnikiem okazał się popyt krajowy. Istotną rolę odegrała 

tu konsumpcja prywatna, jak i dynamika inwestycji (wzrost o 8,4% r/r). Firmy oczekują w 

dalszych kwartałach utrzymania się wysokiego poziomu konsumpcji i inwestycji, czego 

doszukiwać się można w znacznym wzroście zapasów. Oczekiwania te motywowane są 

perspektywą zwiększenia inwestycji publicznych wspieranych poprzez środki unijne. 

Wysoka konsumpcja wewnętrzna została zneutralizowana przez ujemną kontrybucję 

eksportu netto. Popyt zagraniczny odnotował ujemną dynamikę po raz pierwszy od IV kw. 

2010. Optymizm wypływający z wyników z pierwszej połowy roku jest zachwiany przez 

niestabilną sytuację polityczną związaną z kryzysem ukraińskim, piętrzącymi się ograniczeniami 

w handlu UE z Rosją oraz słabymi wynikami gospodarek krajów Europy Zachodniej. 

Korzystne zmiany w strukturze PKB, pomimo nieuniknionych skutków sytuacji politycznej, 

powinny pozwolić osiągnąć przewidywane roczne tempo wzrostu gospodarczego, tj. 3,1-3,2%. 

III kw. przyniósł pogorszenie się koniunktury szczególnie w transporcie, handlu i budownictwie, 

z czego najgorzej wypadły dwa ostatnie sektory. Skutkiem tego wartość barometru koniunktury 

IRG SGH
1
 wynosi -4,9 pkt. Jedyne wzrosty wskaźników odnotowano w gospodarstwach 

domowych, rolnictwie i sektorze bankowym. Uważamy, że należy liczyć się ze spowolnieniem 

dynamiki PKB w III kw. poniżej 3% r/r.(Marek Jestrabek) 

 

                                                 
1
 Wskaźnik jest tworzony na podstawie jakościowych badań ankietowych dla 7 obszarów: przemysłu przetwórczego, 

budownictwa, handlu, gospodarstw domowych, rolnictwa, sektora bankowego i transportu. Ujemna wartość oznacza, że więcej 

respondentów deklarowało pogorszenie sytuacji w horyzoncie 3-4 miesięcy. 
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Produkcja przemysłowa i PMI 

 
Źródło: GUS, stooq.pl 

Wrzesień przyniósł prawdziwy skok sprzedanej produkcji przemysłowej o 4,2% r/r i 16,5% 

m/m, a usunięcie czynników o charakterze sezonowym wykazało wzrost o 1,9% r/r i 1,1%. 

Jest to znacząca zmiana na lepsze w odniesieniu do danych z poprzedniego miesiąca. 

Pojawienie się optymistycznych wyników to skutek wzrostu sprzedaży w aż 26 spośród 34 

działów przemysłu. Najmocniejszy przyrost miał miejsce w dziale produkcji mebli (o 20,1%), 

dwucyfrowy wzrost odnotowały także działy wyrobów farmaceutycznych, elektronicznych i 

optycznych oraz metali. Ważnym czynnikiem okazała się też poprawa danych dotyczących 

produkcji samochodów, która przyczyniła się znacznie do drastycznego spadku produkcji w 

sierpniu. Dodatkowo, eksperci wskazują na większą ilość dni roboczych we wrześniu (o 2 więcej 

niż w sierpniu i o 1 więcej niż we wrześniu poprzedniego roku). Czynniki sezonowe mają 

wyraźny wpływ na dynamikę produkcji przemysłowej. To w połączeniu z nieoczekiwanie słabym 

sierpniowym wynikiem przekłada się na znaczną różnicę pomiędzy dynamiką wartości 

podstawowej i odsezonowanej. 

Wskaźnik PMI
2
 dla Polski w październiku wzrósł do 51,2 pkt. Jest to kontynuacja 

tendencji z poprzedniego miesiąca, kiedy to miał miejsce pierwszy wzrost tego wskaźnika 

od początku roku. Wartość PMI powyżej 50 wskazuje nie tylko poprawę kondycji polskiego 

przemysłu, ale wskazuje jednocześnie na możliwość pojawienia się bardziej optymistycznych 

danych w przyszłości. Zmiana ta wynika w dużym stopniu z pierwszego od pięciu miesięcy 

wzrostu liczby zamówień. Należy podkreślić rosnącą produkcję i dodatnią dynamikę 

zatrudnienia.  

Według GUS, ogólny klimat koniunktury przemysłu
3
 we wrześniu oceniony został korzystnie, na 

poziomie +3. Październik kształtuje się również pozytywnie, ale z większą dozą ostrożności, na 

                                                 
2
 PMI – Purchasing Managers’ Index, indeks aktywności gospodarczej w sektorze wytwórczym. Wartość poniżej 50 punktów 

sugeruje przewagę zjawisk recesyjnych. 
3
 Wskaźnik jest budowany w oparciu o pytania ankietowe w horyzoncie 3 miesięcy adresowane do dyrektorów wybranych 

przedsiębiorstw poszczególnych branż. Poziom neutralny dla tego wskaźnika wynosi 0. 
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poziomie +2. W następnych miesiącach  przewiduje się nieznaczny wzrost poziomu należności, 

dalszy spadek cen wyrobów przemysłowych oraz możliwe nieznaczne zmniejszenie zatrudnienia. 

Analitycy Ministerstwa Gospodarki przewidują podtrzymanie wzrostu produkcji w październiku, 

zaś w całym III kw. zakładają przyrost na poziomie 1,5%. (Marek Jestrabek)  

Sprzedaż detaliczna 

 
Źródło: GUS 

Według opublikowanych przez GUS danych, sprzedaż detaliczna we wrześniu wzrosła o 

1,6% r/r  i 9% m/m. Dane GUS są nieco gorsze od konsensusu rynkowego, który wyniósł 

odpowiednio 2,4% r/r  i -0,1% m/m. Wyhamowanie wzrostu sprzedaży detalicznej w ujęciu 

rocznym jest efektem spadku koniunktury w Polsce oraz deflacji. 

  We wrześniu br. najsilniej na ogólny wzrost sprzedaży detalicznej wpłynął wzrost 

zanotowany w kategorii farmaceutyki, kosmetyki i sprzęt ortopedyczny, który wyniósł 

11,6%. Wpływ na to mogło mieć większe spożycie suplementów diety wśród Polaków. Lekki 

wzrost sprzedaży w ostatnim miesiącu można było zaobserwować także w kategorii żywność, 

napoje i wyroby tytoniowe (+5,4%) oraz pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w 

niewyspecjalizowanych sklepach (+6,3%). Niższe ceny żywności mogły spowodować 

zwiększenie popytu na artykuły spożywcze. Ponadto wzrost o 2,6% zanotowała także sprzedaż 

prasy, książek i produktów w wyspecjalizowanych sklepach. Prawdopodobnie na przyrost 

sprzedaży ostatniej kategorii miał wpływ głównie początek r. szkolnego. Wzrosła liczba dzieci 

rozpoczynających naukę, co zwiększyło obroty księgarni. Obowiązkiem szkolnictwa zostały 

objęte wszystkie siedmiolatki oraz sześciolatki urodzone w I półroczu 2008 r. 

 Po raz kolejny dynamika sprzedaży paliw pozostaje ujemna. We wrześniu br. wyniosła -

5,4%. Mimo, że ceny ropy spadają, ludzie więcej oszczędzają i ograniczają zakupy paliw. 

Nastąpiło jednak odwrócenie trendu dynamik sprzedaży w kategorii włókna, odzież i 

obuwie (-3,9%) oraz pozostałej sprzedaży (-0,4%). Utrzymująca się cały wrzesień dobra pogoda 

opóźniła zakup cieplejszej odzieży i dlatego nastąpił spadek w tej kategorii. 

Dynamika nominalna sprzedaży detalicznej we wrześniu okazała się niższa od oczekiwań. 

Jednakże nastąpiło przyspieszenie tempa wzrostu sprzedaży w ujęciu realnym (w cenach 

stałych wzrost o 3% r/r). Podobnie jak w przypadku produkcji przemysłowej i produkcji 

budowlano-montażowej, wyniki sprzedaży detalicznej we wrześniu są lepsze od zanotowanych w 

sierpniu. (Agata Traczyńska) 
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Rynek pracy 

 
Źródło: GUS 

Pod koniec września br. stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 11,5% (wobec 

11,7% w sierpniu br. oraz 13% w roku ubiegłym). W porównaniu m/m oraz r/r 

odnotowano spadek stopy bezrobocia. W ujęciu absolutnym liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych obniżyła się o 31,3 tys. m/m i wyniosła we wrześniu 1821,9 tys. Rok do roku 

zanotowano zmniejszenie tej wartości o 12,5%, natomiast w ujęciu m/m o 1,7%. Wyraźna 

tendencja spadkowa w zakresie stopy bezrobocia utrzymuje się od stycznia 2014 r., a najbardziej 

intensywne ożywienie na rynku pracy nastąpiło w miesiącach marzec - czerwiec. Na podstawie 

analizy zmian wskaźnika w poprzednich latach można oczekiwać wzrostu stopy bezrobocia w 

ostatnim kwartale br., gdyż we wrześniu kończy się okres letnich prac sezonowych.  

Według danych opublikowanych przez Eurostat, odsezonowana stopa bezrobocia dla Polski 

we wrześniu 2014 r. wyniosła 8,7%. Wartość tego wskaźnika spada od ponad roku, co 

świadczy o poprawiającej się sytuacji. 

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce, wg stanu na wrzesień 

2014 roku, wyniosło 5 537 tys. i było wyższe w porównaniu m/m o 2 tys. osób. W drugim 

oraz trzecim kwartale br. obserwowano stopniowe, nieprzerwane zwiększanie się liczby 

zatrudnionych. W ujęciu r/r zanotowano relatywnie znaczny wzrost o 42 tys. osób. Raport z 

badania ManpowerGroup (Barometr Perspektyw Zatrudnienia) wskazuje, że 13% przebadanych 

firm w Polsce uwzględnia w swoich planach dotyczących IV kwartału 2014 zwiększenie 

całkowitego zatrudnienia. 73% deklaruje brak zmian personalnych, natomiast 8% przewiduje 

redukcję etatów. Po uwzględnieniu korekty sezonowej prognoza netto zatrudnienia dla Polski 

wynosi +6%. 

 

We wrześniu 2014 roku przeciętne nominalne wynagrodzenie brutto w sektorze 

przedsiębiorstw wyniosło 3900,49 PLN i, zgodnie z danymi GUS, było wyższe o 0,2% w 

stosunku m/m. W porównaniu r/r zaobserwowano przyrost wynagrodzeń o 3,4%. (Aneta 

Sowińska) 
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Inflacja  

 
Źródło: NBP, stooq.pl 

Wrzesień był trzecim miesiącem z rzędu spadku cen towarów i usług 

konsumpcyjnych. Inflacja CPI wyniosła -0,3% r/r, bez zmian m/m. Ceny produkcji 

sprzedanej (inflacja PPI) obniżyły się o 1,6% r/r. Deflacja okazała się niższa od 

przewidywań rynku, które znalazły się na poziomie -0,4%.  

Wynik był rezultatem spadków cen transportu (1,1%) oraz rekreacji i kultury (0,7%). 

Obniżyły one wskaźnik odpowiednio o 0,09 i 0,04 pp. Główną przyczyną okazał się 

spadek cen ropy na światowych rynkach. O tym, iż był on najważniejszym czynnikiem 

wpływający na wskaźnik świadczy inflacja bazowa (nie uwzględniająca cen żywności i energii, 

w tym paliw), która wyniosła 0,7% r/r. Wskazuje to na zewnętrzne uwarunkowanie deflacji. W 

przypadku rekreacji spadek cen to efekt końca sezonu urlopowego. 

W drugą stronę na wskaźnik oddziaływały ceny obuwia i odzieży, o 1,1% względem 

ostatniego miesiąca.  Przełożyło się to na wyższą o 0,05 pp inflację. Efekt był 

spowodowany sezonowymi zmianami w wyprzedażach. Reszta składowych zanotowała 

niewielkie wzrosty rzędu 0,1-0,3%, również ceny żywności i napojów, które w poprzednim 

miesiącu zanotowały spadek o 1,3 pp, przybliżając teraz wynik w stronę zera. 

Wskaźnik Przyszłej Inflacji autorstwa BIEC
4
 obniżył się we wrześniu o 0,4 pkt m/m i zachował 

tendencję spadkową. Przyczyną tego były: słabszy wzrost gospodarczy u najważniejszych 

partnerów handlowych, spadające ceny najważniejszych surowców i utrzymująca się ujemna 

stopa PPI. Wynik równoważył częściowo wzrost kursu euro i dolara względem złotego. 

Szansy na przywrócenie dodatniej wartości inflacji rynek upatruje się w dalszym sezonowym 

wzroście cen żywności oraz imporcie. Ostatnie decyzje RPP o obniżeniu, a następnie utrzymaniu 

stopy zdaniem członków Rady ograniczają prawdopodobieństwo występowania deflacji w 

średnim terminie. (Tomasz Salis) 

                                                 
4
 Biuro Inwestycji i Cyklów Ekonomicznych 
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Polityka pieniężna 

 
Źródło: NBP, stooq.pl 

Rada Polityki Pieniężnej, na posiedzeniu w dniach 7-8 października 2014 roku 

zadecydowała o obniżeniu stóp procentowych i podtrzymała tę decyzję podczas 

posiedzenia w dniach 4-5 listopada. Referencyjna stopa NBP w skali rocznej wynosi obecnie 

2,50%, lombardowa 3,00%, depozytowa 1,00%, redyskonta weksli 2,25%. Obniżka stóp 

procentowych o tę samą wartość była już wcześniej prognozowana przez Gabinet Cieni 

Rady Polityki Pieniężnej.
5
 

Przyczyną ruchu stóp w październiku były relatywnie wysokie stopy procentowe w skali 

europejskiej, utrzymująca się od lipca deflacja oraz oznaki załamania dotychczasowego tempa 

wzrostu PKB. Niższa stopa referencyjna ma na celu zachęcenie przedsiębiorstw i gospodarstw 

domowych do zwiększenia wydatków poprzez obniżenie oprocentowania kredytu, co w teorii 

powinno utrzymać dotychczasowe tempo wzrostu gospodarczego. Osoby trzymające środki w 

depozycie i lokatach będą przez to bardziej skłonne do ulokowania ich w inwestycje o wyższej 

stopie zwrotu bądź wydania ich na konsumpcję. Potwierdza to wysokość stóp WIBOR 1M i 3M 

(2% i 1,96%), które zanotowały w ostatnim miesiącu spadki odpowiednio o 0,4 i 0,3% oraz 

maksymalna stopa odsetek, która od tej pory nie może przekraczać 12%, czterokrotności stopy 

lombardowej.  

Decyzję listopadową uzasadniono kwestią słabszego wzrostu gospodarczego aniżeli próbą 

pobudzenia inflacji, która i tak będzie się kształtować poniżej dolnego pasma celu inflacyjnego 

(1,5%). Wpływ mógł mieć również niespodziewany wzrost indeksu PMI. 

Mając to na uwadze można sądzić, że to głównie od odczytu PKB za III kwartał zależą następne 

posunięcia RPP. Marek Belka nie wykluczył redukcji wysokości stóp procentowych w kolejnych 

miesiącach. Dodatkowymi czynnikami będą deflacja, wyniki sprzedaży detalicznej i produkcji 

przemysłowej. Ostatnia decyzja zaskoczyła rynki, które zakładały stopę referencyjną na 

wysokości 1,75%, co było odzwierciedlone w oprocentowaniu kontraktów terminowych na stopę 

procentową. W horyzoncie roku znajdują się na poziomie 1,5%. Wśród większości członków 

RPP jeszcze przed posiedzeniem przeważały głosy o braku potrzeby zmiany stopy repo. Ich 

zdaniem, ustalenie jej poniżej 2% byłoby bezcelowe z racji tymczasowości spowolnienia 

gospodarczego i wymagałoby już użycia niekonwencjonalnej narzędzi. (Tomasz Salis)  

                                                 
5
 http://tnij.org/fq4f1db 
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Otoczenie zewnętrzne 
W połowie października EBC rozpoczął skup obligacji zabezpieczonych. Do końca roku, 

zgodnie z zapowiedzią, zostanie uruchomiony program skupu instrumentów ABS (papiery dłużne 

zabezpieczone aktywami, oparte o pożyczki korporacyjne, hipoteczne i z kart kredytowych). 

Działania te, które idą w parze z TLTRO (program długoterminowych kredytów dla banków) 

mają na celu zwiększenie sumy bilansowej EBC tak, aby w szybkim tempie powróciła do 

rozmiarów z 2012 r. Zwiększanie bilansu ma wzmocnić przekaz dla rynków, że strefa euro 

pozostaje pod wpływem ultra łagodnej polityki pieniężnej. W efekcie euro powinno osłabnąć, 

pobudzając eksport ze strefy, a zarazem inflację poprzez droższy import.   

Wyniki stress testów w strefie euro wykazały niedostateczną jakość aktywów oraz buforów 

bezpieczeństwa 25 spośród 130 przebadanych banków. Liczba ta spadła jednak do 13 po 

uwzględnieniu kapitału zgromadzonego przez banki w 2014 r. Stress testy wymagały od banków, 

aby wskaźnik funduszy zasadniczych najwyższej kategorii CET 1 (Common Equity Tier 1) 

utrzymywał się powyżej 5,5%, także w warunkach niekorzystnego scenariusza: spadku produkcji, 

zwiększającego się bezrobocia oraz spadku cen mieszkań.  

Według danych opublikowanych w sierpniu, niemiecka gospodarka skurczyła się o 0,2% 

drugi kwartał z rzędu. Produkcja przemysłowa, eksport oraz zamówienia w przemyśle 

odnotowały największy spadek od początku 2009 r. Słabość sektora przemysłowego może być 

trudna do oszacowania, biorąc pod uwagę, że jej symptomy w dużej mierze mogą wynikać z 

tegorocznej zmiany urlopów z lipca na sierpień.  Eksporterzy borykają się z efektami sankcji 

nałożonych na Rosję oraz równoczesnym osłabnięciem aktywności ważnych partnerów 

handlowych: Francji, Włoch, Chin oraz Brazylii. Mimo tego, popyt wewnętrzny utrzymuje się na 

satysfakcjonującym poziomie, rynek pracy także pozostaje stabilny.  

Bank Japonii nieoczekiwanie ogłosił podjęcie dodatkowych kroków w kierunku ekspansji 

monetarnej, w miarę jak osiągnięcie celu inflacyjnego (2%) w ciągu dwóch lat od wdrożenia 

planu  QQE (quantitative and qualitative easing) w kwietniu 2013 r.  staje się coraz mniej realne. 

BoJ zwiększy tempo rozszerzania bazy monetarnej z bezprecedensowego poziomu 60-70 do 80 

trylionów jenów rocznie (720 mld $). Przy anemicznym krajowym popycie na kredyty, japońskie 

banki komercyjne około 15% swoich aktywów utrzymują w BoJ jako nadwyżkę rezerw. 

Równocześnie szukają kredytobiorców za granicą. Intensywny wzrost dotyczy zwłaszcza 

inwestycji w południowo-wschodniej Azji. Na migracji produkcji poza granice Japonii cierpi 

także krajowy eksport. 

 

Gospodarka Chin rosła w tempie 7,3% w trzecim kwartale (r-r), co zdaje się być nową 

normą wzrostu Państwa Środka, po tym jak od 1980 r. do 2012 r. gospodarka przyrastała w 

imponującym tempie średnio 10% rocznie. Zaniepokojony „spowolnieniem” The People’s Bank 

of China dokona zastrzyku w wysokości 500 mld juanów (ok. 80 mld dolarów) do pięciu 

największych banków kraju i według przewidywań będzie się skłaniał ku dalszym programom 

stymulującym.  

0$ - tyle wyniesie wartość zakupionych przez FED obligacji skarbowych i innych papierów 

wartościowych w nadchodzącym miesiącu, co oznacza koniec sześcioletniego programu 

luzowania ilościowego. Jednocześnie FED nie określa czasu, po upływie którego zostanie 

podniesiona stopa procentowa. (Justyna Klejdysz) 
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Kursy walutowe 

 

Źródło: nbp.pl 

Październik na rynku walut to przede wszystkim zatrzymanie spadków na parze 

EUR/USD, trwających od czerwca. Aktualnie kurs utrzymuje się na poziomie około 

1,25. Uspokojenie, a przede wszystkim spowszednienie sytuacji na Ukrainie dało inwestorom 

bodziec do powrotu do wspólnej waluty. W połowie miesiąca odbicie zanotowały najbardziej 

znaczące europejskie indeksy giełdowe, a odczyty PMI pozytywnie zaskoczyły. Sytuacja na 

najważniejszej parze forexu najprawdopodobniej wróci jednak do trendu spadkowego. Podczas 

ostatniego posiedzenia, FOMC zdecydowano o zakończeniu QE3, co automatycznie umocniło 

dolara. Ustabilizowanie inflacji w Stanach na poziomie 1,7% uspokoiło gołębią, nastawioną na 

luzowanie polityki pieniężnej, część Fed-u. Pomimo zapowiedzi o braku podwyżek stóp 

procentowych w najbliższym czasie, Amerykanie będą zmierzać w kierunku ostrzejszej polityki 

monetarnej. 

Dolar nie przestał umacniać się względem złotego. Przez cały miesiąc nie spadł poniżej 

3,26 zł, a aktualnie zbliża się do poziomu 3,39 zł. Powrót inwestorów do euro nie oznaczał 

powrotu do walut powiązanych z jego cyklem koniunkturalnym. Decyzja RPP o obniżce 

stóp procentowych o 50 punktów bazowych, która zaskoczyła rynki również nie pomogła 

złotemu. Utrzymywanie długich pozycji i gra na wzrosty na USD/PLN związane jest również z 

sytuacją na Ukrainie, która zdecydowanie bardziej oddziaływuje na niechęć do polskiej waluty 

niż euro. Nic nie wskazuje na ewentualne odwrócenie trendu. Ostatnio forexem poruszyła 

rekomendacja analityków Barclays. Brytyjski bank spodziewa się, że do końca roku USD/PLN 

wzrośnie do poziomu 3,48 zł, a w przyszłym osiągnie nawet 3,77 zł.  

W zestawieniu z euro, złoty również utrzymuje się od paru miesięcy w delikatnym trendzie 

spadkowym. Od połowy miesiąca kurs waha się między 4,2 a 4,24, aktualnie testując górną 

granicę. Poprawa sytuacji na Ukrainie zwiększyła zaufanie do strefy euro, ale Polska wciąż 

jest na cenzurowanym. Odbicie na WIG-u nastąpiło w następstwie lepszych nastrojów w 

Niemczech czy Francji, więc to również nie dało bodźca do spadku na EUR/PLN. Oprócz 

czynników zewnętrznych, wpływ na kurs złotego będą miały m.in. publikacje danych 

makroekonomicznych. Najważniejsze będą dane o dynamice PKB i inflacji. Niewątpliwie na kurs 

złotego wpływ również będą miały nadchodzące wybory samorządowe.  (Przemysław Siemaszko) 
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Bilans płatniczy 

 

Źródło: nbp.pl 

W sierpniu deficyt bilansu płatniczego wyniósł 986 mln euro. Największą ujemną kontrybucję 

do salda miały dochody pierwotne oraz obroty towarowe, a dodatnią usługi oraz dochody wtórne. 

Słabsze dane związane są też ze zmianą metodologii na BPM6. Na deficyt salda dochodów 

pierwotnych złożyły się dochody z inwestycji w Polsce wysłane za granicę – więcej 

zagranicznych inwestycji jest realizowane w naszym kraju niż odwrotnie. W sierpniu mieliśmy 

też nadwyżkę importu nad eksportem, jednak w porównaniu do analogicznego miesiąca zeszłego 

roku oba te wskaźniki zmalały. Dodatnią kontrybucję do salda miały usługi – szczególnie usługi 

transportowe. Zalicza się do nich m.in. kabotaż, czyli transport towarów w obrębie jednego kraju 

realizowany przez firmę z innego państwa. Usługi tych polskich firm są bardzo popularne na 

Zachodzie ze względu na niższe ceny niż oferują przedsiębiorstwa niemieckie czy francuskie. 

Wykres powyżej przedstawia skumulowane saldo obrotów bieżących i towarowych z ostatniego 

roku. Trend od 2011 jest wyraźnie pozytywny, i pomimo ostatnich pesymistycznych wiadomości 

o eksporcie skumulowany bilans obrotów towarowych wciąż utrzymuje się powyżej zera.  

Ostatnie dane o bilansie płatniczym zostały oszacowane nową metodologią BPM6, opublikowaną 

przez MFW. Według nowego systemu dochody będą przedstawiane jako „dochody pierwotne”, 

natomiast „dochody wtórne” odpowiadają dotychczasowym transferom bieżącym 

pomniejszonym o niektóre kategorie, które wchodzą do „pozostałych dochodów pierwotnych”, 

czyli m.in. środki związane z Wspólną Polityką Rolną.
6
 

Dane o zamówieniach eksportowych w przemyśle ujęte we wskaźniku PMI Markit za wrzesień 

wskazują na czwarty z rzędu spadek, co może być związane z sankcjami rosyjskimi oraz słabą 

sytuacją na Ukrainie. Jednakże dane o zamówieniach eksportowych z Biuletynu Statystycznego 

GUS sygnalizują dużą poprawę sytuacji w zamówieniach na eksport z sierpnia na wrzesień. 

Próba w badaniu GUS-u jest jednak większa, zatem można oczekiwać polepszenia wyniku salda 

bilansu we wrześniu i październiku. (Marta Korczak) 

                                                 
6
 http://tnij.org/emg91ib 

http://tnij.org/emg91ib
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Surowce 

 
Źródło: stooq.pl 

Październik upłynął pod znakiem utrzymującego się od czerwca sukcesywnego spadku 

trendu cen ropy naftowej zbliżając się do technicznej i psychologicznej bariery 80 

USD za baryłkę (WTI), cena ropy Brent była najniższa od 4 lat. 

Wyprzedaż tego surowca na rynku była determinowana przez wzrost zapasów w USA m. in. 

przez rewolucję łupkową. Strona podażowa przeważała także w Europie oraz krajach OPEC, w 

szczególności Arabii Saudyjskiej, która zagrożona rozwojem wydobycia w Stanach walczyła o 

swój udział w rynku niższymi cenami. Spadki pogłębiały także obawy o spowolnienie dynamiki 

chińskiego PKB. 

Duża część firm wydobywczych traktuje spadek jako krótkoterminowy i są one przekonane, że 

cena ropy nie może zejść już niżej. Niemniej jest to podejście optymistyczne, bo obniżki 

mogłoby zahamować jedynie ograniczenie produkcji w USA lub na Bliskim Wschodzie, a 

obecnie jest to mało prawdopodobne.  

W drugiej połowie października doszło także do silnego osłabienia notowań cen złota, 

które osiągnęło najniższą wartość od 2010 r. (1161 dol. za uncję). Spadki były 

determinowane przez umacniającego się dolara oraz lepszy od oczekiwań wzrost PKB w 

USA w III kwartale przy niskiej inflacji i pozytywnych danych płynących z rynku pracy. Zniżki 

nie ominęły także rynku miedzi, srebra, platyny i palladu. Nic nie wskazuje na to, aby trend ten 

miał się zakończyć, gdyż spowolnienie gospodarcze w Chinach, zmniejszenie popytu na metale 

przemysłowe oraz zakończenie programu luzowania ilościowego w Stanach skutecznie 

wywierają presję na dalsze spadki. Pozytywne prognozy dla rynku surowców dotyczą jednynie 

zbóż (w szczególności pszenicy, soi i kukurydzy) ze względu na trudne warunki pogodowe. (Inga 

Karkusińska) 
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Informacje o spółkach 
 

Grupa LOTOS SA.- Po ogłoszeniu zaplanowanego na 8 sierpnia 2014 r. Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS SA., którego celem było wyrażenie zgody na 

podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji nastąpił mocny spadek kursu 

akcji Lotosu na GPW. Kurs Lotosu stracił 13.08.2014r. 16% - zaraz po informacji o emisji akcji. 

Spółka planuje emisję do 55 mln akcji, skierowaną do akcjonariuszy Grup, którym będzie 

przysługiwać prawo poboru i spodziewa się pozyskać około 1 mld zł.  Planowany dzień prawa 

poboru to 18 listopada 2014r. Wpływy pozyskane z emisji akcji mają zostać wykorzystane na 

inwestycje i rozwój służące zwiększeniu kompleksowości rafinerii. 

 

CCC- Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2014r. wyniosły 173,5 mln PLN. 

Były one niższe od osiągniętych w tym samym okresie ubiegłego roku o 14,4%. 

Przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 163,2 mln. Były one niższe od osiągniętych w tym 

samym okresie ubiegłego roku o 16,1%. 

 

Polsat S.A.- 28 października 2014 r. nastąpiła rezygnacja Pana Dominika Libickiego. Pan 

Dominik Libicki spędził w pracy w Grupie Polsat 20 lat. Powodem jego złożonej rezygnacji był 

brak zgodności stanowisk co do sposobów realizacji strategii Grupy Cyfrowy Polsat S.A. 

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 28.10.2014r. przyjęła rezygnację oraz powołała na 

stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pana Tomasza Gillera- Gorywodę. Pan Tomasz Gillner- 

Gorywoda od wielu lat jest zaangażowany w organach zarządzających spółek z grupy Elektrim 

S.A. Od 2011r. pełnił funkcję Prokurenta i Dyrektora Generalnego Polkomtel Sp. Zo.o. (Paulina 

Krzypkowska) 

 

Rentowności obligacji skarbowych 
Rentowność polskich obligacji skarbowych w październiku spadła o 51 pkt. bazowych 

do 2,64% i była to największa zniżka od kwietnia 2013. Zmniejszeniu uległy także 

rentowności obligacji niemieckich (o 11 pkt. do poziomu 0,84%) oraz amerykańskich (o 

18 pkt. do poziomu 2,33%). 
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Głównej przyczyny wzrostu popytu na obligacje skarbowe należy upatrywać w październikowej 

decyzji RPP o cięciu stóp procentowych do rekordowo niskiego poziomu stopy referencyjnej 2% 

(o 25 pkt. mniej niż oczekiwał rynek). Możliwość listopadowej obniżki (która się nie 

zrealizowała) została już zdyskontowana ze względu na pogłębiającą się deflację oraz niepewne 

prognozy dotyczące wzrostu PKB w drugim półroczu. Decyzja RPP skłoniła Ministerstwo 

Finansów do obniżki oprocentowania wszystkich rodzajów detalicznych obligacji skarbowych po 

raz czwarty z rzędu. 

Rentowności 10-letnich amerykańskich obligacji spadały przez pierwszą połowę miesiąca ze 

względu na pesymistyczne dane z USA- wyraźnie niższą sprzedaż detaliczną oraz inflację 

producencką, a także zdecydowane pogorszenie nastrojów przedsiębiorstw. Ten trend odwróciło 

oczekiwanie na decyzję Fed o zakończeniu trzeciej rundy luzowania ilościowego, zapewnienie o 

pozostawieniu stóp na obecnych poziomach przez „znaczny okres czasu” oraz niespodziewany 

komunikat dotyczący poprawiającej się sytuacji na rynku pracy. 

Niska rentowność wynikała także z polityki EBC, który zdecydował się na wprowadzenie 

niekonwencjonalnych narzędzi polityki pieniężnej w odpowiedzi na pogarszającą się sytuację 

ekonomiczną oraz niska inflację w Eurostrefie deklarując m. in. skup covered bonds i ABS-ów, a 

w przyszłości być może obligacji korporacyjnych. 

Decyzja RPP o nieobniżeniu stóp w listopadzie spowodowała konsternację na rynkach 

finansowych, rentowności obligacji skarbowych poszybowały w górę, ale impuls ten był 

krótkotrwały ze względu na zapewnienie Rady, że cięcia w kolejnych miesiącach nie są 

wykluczone. Rynki w dalszym ciągu spodziewają się obniżek, ale już mniejszych (kontrakty 

FRA wyceniają spadek WIBOR za pół roku do 1,7%, a nie 1,5% jak przed decyzją). Obecna 

niepewność i mniejsza przewidywalność posunięć Rady pozwala wierzyć, że rentowności nie 

będą gwałtownie rosły w najlbliższym czasie. (Inga Karkusińska) 

 

 
Źródło: stooq.pl 
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Oko Monitoringu 
Innowacyjność jako słabość i szansa polskiej gospodarki 

 

Innowacyjność -  temat, który w kontekście prognoz na przyszłość zdaje się być poruszany 

wyjątkowo często. Bez znaczących zmian w polityce proinnowacyjnej nie podtrzymamy 

relatywnie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. Co kilka dni potwierdzają to opinie 

ekonomistów i wnioski z raportów. Według badań Conference Board, od 2019 roku wzrost PKB 

Polski będzie wynosił 1,5% rocznie. Nie wystarczy on do nadrobienia dystansu do krajów 

zachodnich. Tę prognozę potwierdza również raport OECD z 2012 roku. Wynika z niego, że 

procent PKB per capita Polski w zestawieniu ze Stanami Zjednoczonymi od 2030 roku będzie się 

stabilizował. Odtąd gospodarka będzie rozwijać się w tempie 1,1% rocznie. Oznaczałoby to, że 

znajdziemy się w pułapce średniego dochodu.  

 
Zajmowana przez Polskę pozycja w rankingach nie pozostawia złudzeń. Rodzimej gospodarki nie 

można określić mianem innowacyjnej. Według „Innovation Union Scoreboard” za 2014 rok, 

Polska uplasowała się na jednym z ostatnich miejsc rankingu, wyprzedzając jedynie Łotwę, 

Rumunię i Bułgarię. Ocena Polski, wynosząca 0,300, przy rezultacie dla całej Unii powyżej 

0,500, uwidacznia, jak daleki dystans dzieli nasz kraj wobec reszty Europy. Najlepiej oceniono 

zasoby ludzkie, gdzie wynik był niewiele gorszy od średniej europejskiej, najsłabiej wypadła 

ocena innowacji oraz powiązań biznesowych przedsiębiorstw. W tych kategoriach Polska zajęła 

trzecie miejsce od końca. Zestawienie „Global Innovation Index” również przedstawia 

niepokojące dane. Pomimo nienajgorszej pozycji (45 na 148 państw), wynik rozczarowuje, gdy 

weźmiemy pod uwagę, że większość krajów Europy Środkowo-Wschodniej uplasowała się na 

wyższych miejscach rankingu. Wśród składowych oceny ponownie wysoko oceniono kapitał 

ludzki (43 miejsce), a znacznie gorzej zaawansowanie biznesu i rynku (odpowiednio 64-te i 70-te 

miejsce). 

 

Dlaczego tak się dzieje? 

 

Aby poszukać podstawowej przyczyny takiego stanu rzeczy, należy cofnąć się do lat gospodarki 

centralnie sterowanej. Innowacje, jeżeli w ogóle występowały, dotyczyły zwiększenia wydobycia 

surowców i zaangażowania zasobów ludzkich, a nie ich efektywnego wykorzystania. Gdy tylko 

minął szok pierwszych reform gospodarczych po zmianie systemu, Polska wkroczyła na drogę 

wysokiego wzrostu PKB, który był napędzany między innymi konkurencyjnością cenową, tj. 

niskimi kosztami pracy i tanią siłą roboczą. Spowodowało to niespotykany wcześniej przyrost 

produktywności, napędzany zakupem technologii. Dla Polski były one nowe, a na Zachodzie już 

wychodziły z użycia. Obecnie przedsiębiorstwa także preferują zakup zagranicznych pomysłów i 

licencji, niż pracę nad nimi we własnym zakresie, jako że jest to mniej ryzykowne rozwiązanie. 

W 2011 r. ponad połowa środków z programu zewnętrznego finansowania inwestycji pod nazwą 

„Innowacyjna Gospodarka” zostało przeznaczonych na zakup już istniejących technologii.  

 

Z kolei system edukacji wymaga zmian, aby mógł pozytywnie wpływać na zaistnienie 

innowacyjności. Zbyt mały nacisk kładzie się na pracę w grupach i umiejętności wymagane na 

rynku pracy, zwłaszcza kreatywności i przedsiębiorczości. Wpływa to pośrednio na brak 

kompetencji i odpowiedniego sposobu myślenia wśród pracowników i właścicieli firm. Sytuację 

dodatkowo pogarsza „drenaż mózgów”, czyli „skłanianie najlepszych polskich specjalistów do 

wyjazdu za granicę przez zapewnienie im lepszych warunków płacy” (wg PWN). Na 

uniwersytetach i w ośrodkach badawczych prowadzi się stosunkowo niewiele badań, czemu 
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towarzyszą nieadekwatne sposoby mierzenia efektywności naukowców bądź też ich brak. 

Innowacyjność hamuje również brak koordynacji działań między ośrodkami nauki.  

 

Ocenia się, że fundusze z Unii Europejskiej i polskich programów nie spełniły wszystkich swoich 

założeń. Według autorów raportu Młodzi Reformują Polskę jest to spowodowane 

skomplikowanym systemem wsparcia na poszczególnych etapach wdrażania innowacji. Państwo 

niedostatecznie angażuje się w pierwszy etap ich tworzenia. Zarazem w końcowym etapie 

wdrażania innowacji do biznesu aktywność państwa jest zbyt duża. Efektem jest niewielka 

skłonność polskich przedsiębiorstw do tworzenia nowych rozwiązań. W Polsce zgłasza się 

zaledwie 10 aplikacji patentowych na milion mieszkańców, podczas gdy średnia w Europie to 

blisko 80 projektów. 

 

W wielu raportach dotyczących innowacyjności uwidacznia się problem niskiego poziomu 

kapitału społecznego w Polsce, błędnej mentalności i niewiary we własne umiejętności. Wielu 

przedsiębiorców stawia sobie za cel samo utrzymanie się na rynku. Polacy obawiają się skutków 

ekspansji zagranicznej, widoczna jest też nieufność co do podejmowania współpracy oraz obawa 

przed wyróżnianiem się. Można to tłumaczyć powszechnym brakiem wśród przedsiębiorstw wizji 

własnego rozwoju, a także trudnymi warunkami prowadzenia działalności gospodarczej i 

przeregulowaniem polskiej gospodarki. Jest to jedna z głównych przyczyn niskich nakładów na 

badania i rozwój w sektorze prywatnym. W 2012 roku te nakłady wyniosły zaledwie 0,33% 

krajowego PKB. Dla sektora publicznego obecnie wydaje się na ten cel 0,9% PKB i jest to jedna 

z niższych wartości w Europie.  

 

Obecny stan polityki w sprawie innowacji 

 

Świadomość konieczności zmiany modelu rozwoju gospodarczego pojawiła się podczas 

przygotowań do wejścia do Unii Europejskiej. W 2005 roku w polskim Sejmie uchwalono ustawę 

o wspieraniu działalności innowacyjnej, która wprowadziła nowe instrumenty stymulujące 

innowacje jak kredyt technologiczny, ulga podatkowa na nowe technologie oraz status centrum 

badawczo-rozwojowego. Powstały też instytucje zajmujące się tą tematyką – Polska Agencja 

Rozwoju Przedsiębiorczości w 2000 r.,  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 2007 roku i 

Narodowe Centrum Nauki w 2010 r. Towarzyszyły temu zmiany w ustawodawstwie, m.in. 

przyznanie naukowcom praw własności do efektów ich pracy, co miało na celu ochronę prawną  i 

zachętę dla kadry naukowej do podjęcia szerszej współpracy z przedsiębiorstwami. Największym 

programem finansowania zewnętrznego dla przedsiębiorstw w ostatnich latach była 

„Innowacyjna Gospodarka”, który koncentrował się na małych i średnich przedsiębiorstwach. 

Co czwarte przedsiębiorstwo skorzystało w latach 2007-2014 z oferty programu. Przeznaczono 

na niego blisko 42 mld złotych. W 2013 roku, niejako w odpowiedzi na niskie pozycje kraju w 

rankingach innowacyjności, rząd wprowadził Strategię Innowacyjności i Efektywności 

Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”, który w założeniach uwzględnił także promocję 

współpracy między nauką a biznesem. Działalnością edukacyjną w formie konferencji i 

warsztatów zajmuje się „Program ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji”. Szacuje 

się, że obecnie polscy przedsiębiorcy mają do dyspozycji około 60 instrumentów wsparcia.  

 

Chociaż powyższy opis wskazuje na znaczną aktywizację państwa w tym obszarze, zdaniem 

przedsiębiorców, otrzymanie dotacji jest trudnym zadaniem. Jako przyczynę podają biurokrację i 

nadmierną liczbę uwarunkowań. Dla niektórych firm, np. tych z branż „kreatywnych”, proces 

decyzyjny jest zbyt długi, zwłaszcza przy szybkiej zmianie trendów. Zniechęcają też złożone 

warunki otrzymania większości instrumentów, chociażby poprzez odpowiedni pułap dochodu i 

jego strukturę lub konieczność poświadczenia, że dana technologia jest nowa. To powoduje, że z 
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niektórych instrumentów (np. z kredytu technologicznego) skorzystało jak dotąd tylko 

kilkudziesięciu przedsiębiorców. 

 

Zalecenia i rekomendacje 

 

Państwo nie może prowadzić polityki proinnowacyjnej samymi publicznymi interwencjami, lecz 

głównie powinny to być działania pomocnicze, sprzyjające tworzeniu form partnerstwa, 

zwłaszcza pomiędzy przedsiębiorstwami a ośrodkami badawczo-rozwojowymi. Zapewni to 

bezpośrednie połączenie procesu kształtowania się innowacji z ich wdrożeniem w działalności 

gospodarczej. Pomocy w pierwszej kolejności należy udzielać przedsiębiorstwom wysoce 

innowacyjnym o charakterze badawczo-rozwojowym. Jednocześnie należy kontynuować, a 

nawet zwiększać udzielanie wsparcia w formie instrumentów zwrotnych (pożyczki, poręczenia, 

produkty kapitałowe), czyli kierować środki do projektów o wyższym ryzyku biznesowym. 

Powinno ono pojawiać się, gdy finansowanie rynkowe nie jest wystarczające do ich finalizacji. W 

związku z niekorzystną strukturą wydatków, trzeba ograniczyć przepływ dla innowacji w fazie 

finalnej i zwiększyć finansowanie badań i prac nad ich koncepcją, co w większym stopniu będzie 

skłaniać do kreatywności. Oprócz tego, pomoc powinna zawierać elementy „miękkie”, czyli 

doradztwo i szkolenia. Kryteria oceniania projektów powinny umożliwić ich natychmiastową 

ocenę, należy też premiować sam pomysł, a nie jak najdokładniejsze wypełnienie licznych 

dokumentów, które obecnie często warunkuje otrzymanie wsparcia. 

 

Aby zwiększyć liczbę przedsiębiorców objętych wsparciem, można wprowadzić mechanizmy 

premiujące tych, którzy będą w stanie ponieść większe nakłady własne, niż w wysokości 

wskazanej w projekcie. Istotne jest upowszechnienie konsultacji społecznych. Można je 

wspomóc poprzez szerszą informatyzację kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami a instytucjami 

opracowującymi programy wsparcia. Przez to byłyby w stanie łatwiej spełniać warunki 

konieczne dla uzyskania dofinansowania. Programy rządowe służące innowacyjności powinny 

też odpowiednio dopasowywać instrumenty wsparcia do potrzeb odbiorców.  

 

Część propozycji można wykorzystać, obserwując potrzeby sektora prywatnego. 51,4% 

decydentów wyraziło opinię, iż powstanie instytucji certyfikującej kwalifikowalność wydatków 

na B&R do otrzymania ulgi pomogłoby im w podjęciu korzystnej decyzji co do wykorzystania 

istniejących zachęt. Natomiast 77% respondentów zwiększyłoby wydatki na badania i rozwój, 

gdyby wprowadzono ulgę podatkową na rezultaty prac badawczych.  

 

System edukacji powinien zachęcać do samodzielnego myślenia i umiejętności pracy w 

grupie. Z racji, że wpojenie takich wartości nie jest łatwym zadaniem, należy premiowiać 

najlepszych nauczycieli,  którzy potrafią i chcą uczyć nieodtwórczo i odnoszą sukcesy. 

Konieczne jest większe wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych. Celem kształtowania 

bardziej przedsiębiorczą postawę uczniów można organizować w szkołach spotkania z ludźmi 

sukcesu i intensyfikować programy wymiany uczniów. Natomiast naukowcy powinni 

utrzymywać swój etat dzięki aktywności i wynikom badań. 

 

Jeśli chodzi o plany instytucjonalne, należy kontynuować deregulację sektora publicznego. 

Zaoszczędzone środki ze zmniejszenia udziałów w państwowych spółkach można przeznaczyć na 

możliwości inwestycyjne Polskich Inwestycji Rozwojowych. Konieczne jest zapewnienie 

odpowiednich warunków do powstawania konsorcjów naukowo-przemysłowych zorientowanych 

na wyniki oraz do konsolidacji sektora badań naukowych. Powinno to ułatwić dostęp do wiedzy i 

infrastruktury, przyczynić się do poprawy efektywności instytucji tworzących sektor i zwiększyć 

kontrolę nad postępem prac. 
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Mocne strony Polski 
 
Atutem Polski jest dobrze wyedukowana młodzież, co potwierdzają najnowsze wyniki badań 

OECD PISA, w których Polska znalazła się na 9 miejscu w Europie. Z rankingów 

konkurencyjności, jak na przykład Doing Business, wynika, że Polska prezentuje się najlepiej 

głównie w takich dziedzinach, jak rynki finansowe i wolność kształtowania się pieniądza na 

rynku (sound money). Na tle stosunkowo słabych not za innowacje, pozytywnie wyróżnia się 

ocena kapitału ludzkiego Polaków. Dowodzi tego fakt, iż relatywnie wysoki wzrost gospodarczy 

w ostatnich latach był także efektem odpowiedniego prowadzenia działalności przez 

przedsiębiorców. Mimo niepewnych warunków stale zwiększali sprzedaż oraz częściej 

inwestowali poza granicami kraju, co przekładało się na lepsze wyniki finansowe. 

 

Trzeba też mieć na uwadze pozostałe mocne strony Polaków. Jesteśmy narodem 

przedsiębiorczym, potrafimy angażować się społecznie. Nasz kraj to miejsce powstania kilku 

znaczących innowacji mających wpływ nie tylko we własnej branży (np. Enigma, osiągnięcia w 

przemyśle naftowym). Nowym procesom sprzyjać będzie też urbanizacja kraju. Przeciętny Polak 

spędza w pracy 1984 godzin rocznie, co jest jednym z wyższych wyników na świecie. Może to 

świadczyć o naszej pracowitości, ale również o braku umiejętności korzystania z użytecznych 

rozwiązań w codziennej pracy. 

 
Czy przy takich warunkach zmiana modelu gospodarki będzie kolejną, której uda się Polsce 

dokonać? Patrząc na silną i oczywistą korelację między poziomem rozwoju gospodarczego a 

podejściem do innowacji, podjęcie tego wyzwania jest niemalże koniecznością, zwłaszcza w 

świetle zmian w strukturze wymiany handlowej, demografii i klimatu. Przewaga Polski na polu 

niskich kosztów prowadzenia biznesu staje się coraz mniejsza. Nie wolno zapominać o stałych 

zagrożeniach, które mogą pojawić się w dowolnym punkcie tej zmiany.Wysokie koszty 

społeczne, podwyżka cen surowców czy kolejny kryzys ekonomiczny mogą znacznie opóźnić 

przeprowadzenie tak koniecznej dla Polski zmiany. Jeśli jednak uda się przygotować na te ryzyka 

i zmniejszyć ich oddziaływanie, natomiast sama polityka w tej dziedzinie będzie prowadzona 

mądrze, to nowoczesna i otwarta gospodarka przyczyni się do podniesienia poziomu życia i 

wyższego wynagrodzenia. Poświadczy to o dojrzałości polskiego społeczeństwa, a Polska będzie 

uważana za jeden z najsilniejszych filarów Unii Europejskiej. (Tomasz Salis) 

 

 
OPIEKUN NAUKOWY SKN FM 

 Prof. dr hab. Cezary Wójcik 

Adiunkt w SGH i PAN, od maja 2007 r. do października 2008 r. Dyrektor Biura ds. 

Integracji ze Strefą Euro w NBP. Ukończył SGH oraz Wydział Prawa UW. Absolwent 

Advanced Studies Program in International Economic Policy Research w Kilońskim 

Instytucie Gospodarki Światowej i International Faculty Development Program w IESE 

Business School. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu polityki 

pieniężnej i kursowej. W 2004 r. powołany w skład Rady Makroekonomicznej przy 

Ministrze Finansów, w latach 2005-2006 Radca Ministra Finansów. W przeszłości 

pracował w Europejskim Banku Centralnym (2003–2004), Narodowym Banku Austrii i 

Wiedeńskim Instytucie Międzynarodowych Studiów Porównawczych (2000–2002). 

Stypendysta Fulbrighta, Komisji Europejskiej, Tygodnika „Polityka”, Fundacji na Rzecz 

Nauki Polskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Włada językiem angielskim, 

niemieckim i hiszpańskim. Opiekun naukowy SKN FM oraz inicjator Monitoringu 

Makroekonomicznego. 
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KONSULTANT NAUKOWY MONITORINGU MAKROEKONOMICZNEGO 

 dr. Jarosław Janecki 

Główny ekonomist banku Société Générale S.A. Oddział w Polsce.  W latach 1994-2006 

pracował m.in. w Ministerstwie Finansów, gdzie był Głównym Specjalistą w 

Departamencie Długu Publicznego oraz Radcą Ministra w Departamencie Polityki 

Finansowej, Analiz i Statystyki. Uczestniczył w pracach nad projektami budżetu państwa 

oraz programami konwergencji. Był również przedstawicielem Ministerstwa Finansów w 

pracach organów roboczych OECD w Paryżu. Jest absolwentem Wydziału 

Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, a także studiów Executive 

MBA prowadzonych na Uniwersytecie Łódzkim oraz University of Maryland. Doktorat 

obronił w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Kolegium Zarządzania i 

Finansów na podstawie pracy: „Funkcja reakcji Rady Polityki Pieniężnej NBP w latach 

1998-2008. Aspekt ciągłości polityki pieniężnej.” Jego zainteresowania i publikacje 

koncentrują się na problematyce związanej z polityką pieniężną. Jest miłośnikiem jazzu.  

OPRACOWALI: 

 Tomasz Salis  (redaktor naczelny) 

Student II roku Studium Magisterskiego SGH na kierunku Finanse i Rachunkowość. 

Odbył praktykę min. w Ministerstwie Gospodarki. Posługuje się językiem angielskim, 

komunikatywnie niemieckim. Interesuje się polityką pieniężną, rynkami finansowymi 

oraz makroekonomią. (tomasz.salis@gmail.com). 

 

 

Marek Jestrabek 

Student I roku Studium Magisterskiego SGH na kierunku Finanse i Rachunkowość. Pracował 

między innymi dla spółek Procter&Gamble i Carlsberg. Wśród jego zainteresowań odnaleźć 

można makroekonomię i międzynarodowe stosunki gospodarcze, ale też koszykówka, muzyka, 

moda i dobry film. (marek.jestrabek@gmail.com)  

 Inga Karkusińska 

Studentka II roku studiów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie. Interesuje się rynkami finansowymi,  bankowością i polityką pieniężną. 

Uczestniczyła w półrocznej wymianie studenckiej (Hanzehogeschool Groningen, University of 

Applied Sciences) oraz odbyła praktyki w PGE GiEK SA w Dziale Operacji Finansowych. 

(i.karkusinska@gmail.com) 

 

 Marta Korczak 

Studentka II roku Studium Magisterskiego SGH, Metody Ilościowych w Ekonomii. W czasie 

studiów licencjackich w SGH odbyła semestr w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu. Oprócz 

nauki gra również (całkiem dobrze) w tenisa ziemnego - jest członkinią sekcji AZS SGH. 

(korczakmarta@gmail.com) 

Justyna Klejdysz 

Studentka II roku Studium Licencjackiego na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii. Aktualnie 

interesuje się sytuacją ekonomiczną państw słabo rozwiniętych oraz walutami lokalnymi. W 

wolnym czasie zarówno odbiera, jak i tworzy sztukę. (justynaklejdysz@gmail.com)  

 

Paulina Krzypkowska 

Studentka III roku Studium Licencjackiego SGH na kierunku Finanse i Rachunkowość. Interesuje 

się makroekonomią i rynkami finansowymi. Poza tym jej pasją jest astronomia oraz kosmologia. 

(paulkrzyp@poczta.o2.pl) 

mailto:marek.jestrabek@gmail.com


Warszawa, listopad 2014     Monitoring Makroekonomiczny 
 

20 

 

Przemysław Siemaszko 

Student I roku Studium Magisterskiego SGH na kierunku Ekonomia.  

 

 

Aneta Sowińska 

Studentka III roku Studium Licencjackiego SGH (Finanse i Rachunkowość) oraz III roku 

kierunku Prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się językami obcymi; posługuje się 

językami angielskim, francuskim oraz niemieckim. Chętnie analizuje międzynarodowe aspekty 

prawa i ekonomii oraz próbuje swoich sił w różnych dyscyplinach sportu. 

(aneta.sowinska93@gmail.com) 

 

 

Agata Traczyńska 

Studentka II roku Studium Licencjackiego SGH na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii. 

Interesuje się makroekonomią i rynkami finansowymi. Poza uczelnią należy do zespołu tańca 

artystycznego „Etiuda”. Uwielbia jeździć na nartach i grać w tenisa. Biegle włada językiem 

angielskim oraz uczy się niemieckiego. (at6.sgh@gmail.com) 
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