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Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej  

dnia 1 października 2014 roku 
 

Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej podjął decyzję  obniżeniu stóp procentowych NBP o 50 
punktów bazowych: 

 stopę referencyjną – do poziomu 2,00% w skali rocznej, 

 stopę lombardową – do poziomu 3,00% w skali rocznej, 

 stopę depozytową – do poziomu 0,50% w skali rocznej, 

 stopę redyskonta weksli – do poziomu 2,25% w skali rocznej. 

 

 

W sierpniu stopa inflacji CPI w odniesieniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku spadła 
do -0,3% z -0,2% w lipcu. W ujęciu miesięcznym wskaźnik ten wyniósł -0,4% (po uwzględnieniu 
czynników sezonowych 0,1%). Największy wpływ na obniżenie indeksu miały ceny żywności oraz 
odzieży i obuwia. W przeciwnym kierunku oddziaływały ceny usług związanych z łącznością. Gabinet 
Cieni zwraca uwagę na pogłębiający się spadek cen żywności w ujęciu rocznym. Tanieją przede 
wszystkim owoce, warzywa i wyroby cukiernicze, co w głównej mierze jest efektem rosyjskiego 
embarga na produkty pochodzące z Unii Europejskiej. Zdaniem Gabinetu Cieni tendencje na rynku 
spożywczym wraz ze spadkami światowych cen ropy naftowej świadczą o silnym wpływie czynników 
podażowych na inflację w Polsce, co potwierdzają dane o inflacji bazowej. 

                                                             
 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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Według wstępnego szacunku GUS w II kw. 2014 r. PKB wyrównany sezonowo wzrósł realnie  
o 0,6% kw/kw (wobec 1,1% w I kw.) i był wyższy niż przed rokiem o 3,3% (wobec 3,5% w I kw.). 
Spowolnienie wzrostu to efekt pierwszego od IV kw. 2010 r. ujemnego wkładu eksportu netto do PKB, 
który w opinii Gabinetu Cieni jest efektem sankcji rosyjskich i spowolnienia w strefie euro. 
Jednocześnie w II kw. znacząco wzrosła ilość zapasów, co zdaniem Gabinetu Cieni może być skutkiem 
wolniejszego od oczekiwań przedsiębiorców wzrostu popytu. 

W sierpniu dynamika produkcji przemysłowej była istotnie niższa niż w poprzednich 
miesiącach, jednak zdaniem Gabinetu Cieni może być to efekt przesunięcia i wydłużenia przerwy 
urlopowej w poznańskiej fabryce samochodów Volkswagen. Produkcja budowlano-montażowa spadła 
w ujęciu rocznym po raz pierwszy od siedmiu miesięcy. Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej 
utrzymało się na podobnym poziomie co w poprzednich miesiącach. Wskaźnik PMI dla polskiego 
sektora przemysłowego pozostał we wrześniu poniżej poziomu 50 pkt., na co złożyły się przede 
wszystkim spadki w kategoriach zamówień i produkcji.  

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w sierpniu 11,7%, obniżając się zarówno  
w wartościach surowych jak i odsezonowanych. Była także istotnie niższa w porównaniu do 
analogicznego okresu poprzedniego roku. W II kwartale wskaźnik bezrobocia metodą BAEL  
w stosunku do poprzedniego kwartału spadł o 1,5 p.p. i wyniósł 9,1%. Gabinet Cieni zauważa silną 
dynamikę spadku stopy bezrobocia od początku roku, jednocześnie dostrzega również  spowolnienie 
tempa tego spadku, które w ocenie Gabinetu Cieni będzie coraz bardziej widoczne ze względu na mniej 
optymistyczne dane płynące z innych sektorów gospodarki. 

 Wynagrodzenie nominalne w sierpniu spadło o 1,8% m/m przy jednoczesnych wzrostach 
3,6% w ujęciu rocznym. Wynagrodzenie w ujęciu realnym również odnotowało dynamiczne wzrosty  
w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zatrudnienie nieznacznie wzrosło względem 
lipca, utrzymując dynamikę roczną podobną jak poprzednim miesiącu. 

Deficyt budżetu centralnego po sierpniu wyniósł 24,6 mld zł, co stanowi 51,9% planu. Gabinet 
Cieni kolejny miesiąc z rzędu zauważa wzrost dochodów budżetowych w stosunku do poprzedniego 
roku wskutek ożywienia gospodarczego. Różnica ta jednak nie jest na tyle istotna (3,8 mld zł),  
aby dawała powody do dużego optymizmu. Gabinet Cieni przygląda się również spadającej 
rentowności polskich obligacji, które w ostatnim czasie są na tegorocznych minimach. 

 Krzywa dochodowości odnotowała wyraźne obniżenie (średnio o 100 punktów bazowych) na 
całej długości krzywej od kwietnia tego roku. Gabinet Cieni zauważa się spadki zarówno stawek 
WIBOR, jak i kontraktów FRA, które wyceniają obniżkę stóp procentowych w Polsce o 50-70 p.b. 
Wielkość udzielonych kredytów konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych dla przedsiębiorstw wciąż 
rośnie zarówno w ujęciu miesięcznym jak i rocznym. W minionym miesiącu na warszawskiej giełdzie 
zauważalne były fluktuacje oraz spadki, niemal 3% dla WIG20. We wrześniu złoty wyraźnie osłabił się 
w stosunku do amerykańskiego dolara. Gabinet Cieni zauważa rosnącą presję aprecjacji amerykańskiej 
waluty, która ma związek z coraz bliższą perspektywą podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę 
Federalną.  

Wzrost PKB w strefie euro w II kw. po odsezonowaniu wyniósł 0,2% kw./kw. oraz 0.7%  
w ujęciu rocznym. Największą dodatnią kontrybucję miała konsumpcja gospodarstw domowych, 
ujemną zaś inwestycje. Bezrobocie w sierpniu w strefie euro wyniosło 11,5%, czyli tyle samo co  
w lipcu. Najgorsza sytuacja na rynku pracy utrzymuje się w Hiszpanii i Grecji, natomiast najniższe 
bezrobocie występuje w Austrii i Niemczech. Inflacja HICP w strefie euro we wrześniu spadła do 0,3% 
wobec 0,4% proc. w sierpniu. Zdaniem Gabinetu Cieni niższa inflacja to efekt przede wszystkim spadku 
cen energii. 

W II kw. 2014 r., PKB w Stanach Zjednoczonych w ujęciu zanalizowanym wzrósł o 4,6%  
w porównaniu do spadku o 2,1% w I kw. Główną siłą napędową gospodarki pozostała konsumpcja, 
dodatkowo wyraźnie przyspieszył wzrost inwestycji. Stopa bezrobocia wyniosła w sierpniu 6,1%,  
co jest jednym z najniższych poziomów od 2012 r. W sierpniu odsezonowany wskaźnik CPI 
nieznacznie spadł do poziomu 1,7%. W opinii Gabinetu Cieni ożywienie w gospodarce amerykańskiej 
będzie postępowało na co wskazuje m. in. rosnąca wartość wskaźnika PMI dla przemysłu. 
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Po zapoznaniu się ze stanem gospodarki oraz po przeprowadzonej dyskusji Gabinet Cieni podjął 
decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 50 punktów bazowych.  

Gabinet Cieni dostrzega wyraźne sygnały świadczące o wyhamowaniu ożywienia gospodarczego 
w Polsce. Spadają przede wszystkim zamówienia zagraniczne, co ogranicza wzrost produkcji  
w sektorze przemysłowym i wpływa negatywnie bilans handlowy. Ostatnie odczyty wskaźników 
wyprzedzających potwierdzają prawdopodobne dalsze organicznie tempa wzrostu gospodarczego 
w Polsce. Jednocześnie tendencje na rynku pracy pozostają pozytywne – spada bezrobocie i rosną 
wynagrodzenia realne. Jednocześnie inflacja pozostaje zdecydowanie poniżej pasma dopuszczalnych 
wahań i wykazuje wciąż tendencję spadkową. W ocenie Gabinetu Cieni  
w najbliższych kwartałach nie nastąpi zdecydowany wzrost CPI do poziomu 2,5%. 

Zdaniem Gabinetu Cieni informacje docierające z polskiej oraz europejskich gospodarek,  
a także międzynarodowa sytuacja polityczna pozwalają przypuszczać, że w pespektywie kilku 
kwartałów tempo wzrostu gospodarki polskiej nie będzie wyraźnie wzrastać. Wobec tego w ocenie 
Gabinetu Cieni obniżka stóp procentowych nie będzie miała działania procyklicznego. Dodatkowym 
czynnikiem wspierającym decyzję Gabinetu Cieni jest wzrost dysparytetu stóp procentowych 
pomiędzy Polską a strefą euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultant naukowy 

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

Adiunkt w Katedrze Polityki Pieniężnej SGH oraz dyrektor Biura Badań Stosowanych NBP. Jest absolwentem Szkoły 
Głównej Handlowej, w przeszłości pracował w Europejskim Banku Centralnym i Narodowym Banku Austrii. Prowadzi 
prace badawcze z zakresu teorii pieniądza i polityki pieniężnej, jest autorem licznych opracowań opublikowanych 
w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Mówi po angielsku, niemiecku, francusku i hiszpańsku. 

 

 

Opiekun naukowy 

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

Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, adiunkt w SGH, 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 GC RPP. 
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Członkowie Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej 

 

Tomasz Kleszcz (tom.kleszcz@gmail.com) – Przewodniczący GC RPP / Sektor monetarny 

Sebastian Wieczorek (wieczor6311@gmail.com) – Wiceprzewodniczący GC RPP / Sektor realny 

Robert Świstelnicki (robert.swistelnicki@gmail.com) – Sektor monetarny  

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

Rafał Starościk (rstaroscik@gmail.com) – Sektor realny 

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

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

Michał Przybylski (michal.przybylski93@gmail.com) – Sektor finansów publicznych 

Marta Korczak (korczakmarta@gmail.com) – Sektor zagraniczny 

Jan Rosa (jan.rosa1993@gmail.com) – Sektor zagraniczny 
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