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Warszawa,  1 grudnia 2014 r. 

 

 
Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej  

dnia 26 listopada 2014 roku 
 

Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej podjął decyzję o obniżeniu stóp procentowych NBP  
o 25 punktów bazowych : 

 stopę referencyjną – do poziomu 1,75% w skali rocznej, 

 stopę lombardową – do poziomu 2,75% w skali rocznej, 

 stopę depozytową – do poziomu 0,75% w skali rocznej, 

 stopę redyskonta weksli – do poziomu 2,00% w skali rocznej. 

 

W październiku stopa inflacji CPI w odniesieniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku 
spadła do -0,6% wobec -0,3% we wrześniu. W ujęciu miesięcznym ceny dóbr konsumpcyjnych 
pozostały bez zmian. Największy dodatni wpływ na wskaźnik w październiku miały ceny odzieży  
i obuwia, zaś w przeciwnym kierunku oddziaływały ceny usług transportowych oraz żywności.  

Gabinet Cieni dostrzega, że na obniżenie inflacji wpływają czynniki podażowe, w tym przede 
wszystkim spadki światowych cen ropy naftowej. Jednocześnie zdaniem Gabinetu Cieni presja 
popytowa pozostaje słaba, o czym świadczą spadki w ujęciu rocznym cen usług telekomunikacyjnych, 
turystycznych i finansowych. W efekcie inflacja bazowa bez cen żywności i energii jest na rekordowo 
niskim poziomie 0,2% r/r. 

Według szybkiego szacunku GUS, PKB w III kw. wzrósł o 3,3% wobec 3,5% w II kw. Zdaniem 
Gabinetu Cieni spowolnienie dynamiki jest efektem niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych,  

                                                             
 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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nie zaś pogorszenia koniunktury gospodarczej. Potwierdza to wzrost wskaźnika PMI powyżej 50 pkt. 
Jednocześnie w październiku wzrost produkcji przemysłowej spowolnił do 1,6% r/r  wobec 4,2 % 
we wrześniu. Zdaniem Gabinetu Cieni może świadczyć to o utrzymujących się problemach polskich 
eksporterów wobec spowolnienia w strefie euro i spadków zamówień ze wschodu.  

Dynamika sprzedaży detalicznej w październiku wzrosła, wskazując na wzrost popytu 
konsumpcyjnego. Zdaniem Gabinetu Cieni, występujący obecnie krótkoterminowy spadek cen nie 
skłania konsumentów do odkładania zakupów w czasie. Gabinet Cieni pozytywnie ocenia perspektywy 
dla handlu detalicznego, co potwierdzają wysokie odczyty badań koniunktury konsumenckiej. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego po raz dziewiąty z rzędu spadła i wyniosła 11,3%  
w październiku. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku stopa bezrobocia 
zmniejszyła się o 1,7 pkt. proc. W III kw. wskaźnik bezrobocia mierzony metodą BAEL w stosunku do 
poprzedniego kwartału obniżył się do poziomu 8,2%. 

Wynagrodzenia nominalne w październiku wzrosły o 2,1% m/m przy jednoczesnym wzroście o 
3,8% w ujęciu rocznym. Gabinet Cieni uważa kolejny wzrost wynagrodzeń realnych (4,5% r/r  
w październiku) za jeden z istotnych czynników proinflacyjnych. Zatrudnienie nieznacznie wzrosło 
względem poprzedniego miesiąca, a dynamika roczna wyniosła 0,8%. 

Deficyt budżetu centralnego za okres styczeń-październik 2014 wyniósł 27,3 mld zł, co stanowi 
57,4% planu (47,5 mld zł). Harmonogram dochodów i wydatków przewidywał, że w tym okresie 
deficyt miał wynieść 91,6%, co wskazuje na spadek deficytu względem harmonogramu o ok. 34% 
(16,2 mld zł). Gabinet Cieni obserwuje zwiększone wpływy budżetowe, szczególnie z podatków 
pośrednich (VAT, akcyza).  

W listopadzie krzywa dochodowości kontynuowała spadki. Gabinet Cieni zauważa znaczące jej 
obniżenie dla dłuższych terminów, które wskazuje na wycenę scenariusza niskich stóp procentowych  
i możliwe ograniczeniu potencjału w polskim wzroście gospodarczym. Warte uwagi jest znaczące 
spłaszczenie krzywej nie tylko w Polsce, ale również w Stanach Zjednoczonych. Uwzględniając 
wyczekiwany przez rynek proces podwyżek stóp w USA w połowie 2015 roku, może kreować to 
scenariusz wyhamowania wzrostu w amerykańskiej gospodarce. Rentowności polskich obligacji 
skarbowych i stawek IRS kolejny miesiąc z rzędu zanotowały spadek, co sprowadziło 10-letnią 
rentowność poniżej 2,4% - najniżej w historii. 

Na rynku kredytowym w październiku obserwowane były niewielkie spadki kredytów 
inwestycyjnych dla przedsiębiorstw przy wysokiej, niemal 10% dynamice r/r. Jednocześnie wzrosła 
ilość zaciąganych kredytów konsumpcyjnych zarówno w ujęciu miesięcznym jak i rocznym. Gabinet 
Cieni spodziewa się kontynuacji tego trendu w wyniku obniżenia maksymalnego poziomu 
oprocentowania kredytów do 12%, wynikającego z obniżenia stopy lombardowej o 1 pkt. proc. 

Listopad był miesiącem aprecjacji złotego względem większości walut. Gabinet Cieni dostrzega 
to umocnienie, niemniej obecny kurs pozostaje powyżej średniego kursu opłacalności eksportu, nie 
stwarzając tym samym presji dla polskiego eksportu.  

W październiku EBC rozpoczął skup papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami  
i listów zastawnych. PKB strefy euro w III kwartale wzrósł o 0,2% kw/kw i 0,8% w ujęciu rocznym. 
Najsilniejszy wzrost zanotowała Grecja (0,7%), podczas gdy niemiecka gospodarka zwiększyła się 
zaledwie o 0,1%. Komisja Europejska obniżyła przewidywane tempo wzrostu PKB w strefie euro  
w 2014 r. do 0,8% i 1,1% w 2015 r. Gabinet Cieni uważa powolny wzrost gospodarek strefy euro za 
główne zagrożenie dla ożywienia w Polsce. 

W Stanach Zjednoczonych PKB w III kw. wzrósł o 3,9%, co zdaniem Gabinetu Cieni świadczy  
o dobrej kondycji tamtejszej gospodarki. W październiku bezrobocie ponownie spadło i osiągnęło 
poziom 5,8%. Zdaniem Gabinetu Cieni postępujące ożywienie w USA może przyczynić się do poprawy 
sytuacji także w europejskiej gospodarce. 
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Po zapoznaniu się ze stanem gospodarki oraz po przeprowadzonej dyskusji Gabinet Cieni podjął 
decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych.  

Gabinet Cieni ocenia tempo ożywienia gospodarczego w Polsce jako zadowalające, pomimo 
negatywnego wpływu spowolnienia w strefie euro i embarga rosyjskiego na unijne produkty. Zdaniem 
Gabinetu Cieni silny popyt krajowy pozwala oczekiwać stabilizacji wzrostu PKB powyżej 3% w skali 
roku w najbliższych kwartałach. Jednocześnie najnowsza projekcja inflacji NBP potwierdza obawy 
Gabinetu Cieni o wysokim ryzyku utrzymywania się inflacji poniżej pasma dopuszczalnych wahań w 
średnim okresie. Stąd pomimo systematycznych spadków stopy bezrobocia oraz wzrostów 
wynagrodzeń realnych, Gabinet Cieni zadecydował o obniżeniu stóp procentowych. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honorowy 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 

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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