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Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej  

dnia 30 października 2013 roku 
 

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

 stopę referencyjną – do poziomu 2,50% w skali rocznej, 

 stopę lombardową – do poziomu 4,00% w skali rocznej, 

 stopę depozytową – do poziomu 1,00% w skali rocznej, 

 stopę redyskonta weksli – do poziomu 2,75% w skali rocznej. 

 
We wrześniu stopa inflacji CPI wyniosła 1% w odniesieniu do analogicznego miesiąca 

poprzedniego roku obniżając się o 0,1 p.p. w porównaniu do sierpnia. Największy dodatni wpływ na 

ten wskaźnik miały opłaty związane z transportem oraz ceny odzieży i obuwia. W przeciwnym 

kierunku oddziaływały ceny w kategoriach edukacji oraz zdrowia. 

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii ukształtowała się we wrześniu na 

poziomie 1,3%, odnotowując spadek o 0,1 p.p. w stosunku do sierpnia. Roczny wskaźnik cen 

producenta (PPI) ponownie spadł i wyniósł we wrześniu -1,4% wobec -1,1% w sierpniu, co zdaniem 

Gabinetu Cieni potwierdza wcześniejsze wnioski o braku presji kosztowej w sektorze przemysłowym.  

We wrześniu zanotowano znaczący spadek cen surowców energetycznych, przy jednoczesnym 

utrzymaniu ujemnej dynamiki światowych cen żywności. W opinii Gabinetu Cieni fakty te mogą 
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ograniczyć tempo wzrostu wskaźnika cen konsumenta w najbliższych miesiącach, co może dodatkowo 

powiększyć różnicę pomiędzy inflacją bazową a CPI.  

W II kw. 2013 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych) wzrósł realnie o 0,4% kw/kw i 

był wyższy niż przed rokiem o 1,1%. Spożycie ogółem w II kw. 2013 r. przekroczyło poziom z II kw. 

2012 r. o 0,8%, w tym spożycie indywidualne o 0,1%. Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła we 

wrześniu o 6,2% r/r, oraz o 0,4% we wrześniu w stosunku do sierpnia (dane wyrównane sezonowo). 

Szczególnie wysoki wzrost odnotowano w gałęziach związanych z szeroko rozumianym transportem. 

Gabinet Cieni dostrzega, że jednym z powodów wzrostów tych wskaźników są efekty bazy 

statystycznej. 

Nowe zamówienia w przemyśle już trzeci miesiąc z rzędu zanotowały dodatnią dynamikę r/r  

Natomiast produkcja budowlano-montażowa spadła we wrześniu o 3,6% r/r i 5,5% m/m. Gabinet 

Cieni pragnie zwrócić uwagę, że spadki r/r są coraz mniejsze i w perspektywie kilku miesięcy można 

oczekiwać odwrócenia negatywnych tendencji w tym sektorze. Sprzedaż detaliczna we wrześniu 

wzrosła o 4% r/r. 

Według raportu NBP nastąpiło zwiększenie stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych w 

polskiej gospodarce do nieco ponad 80% pod koniec III kw. Największy wzrost nastąpił w 

przetwórstwie przemysłowym, a w transporcie wskaźnik ten notuje wartości bliskie maksimum. W 

tym samym okresie zanotowano spadek odsetka przedsiębiorstw podających barierę popytową jako 

czynnik hamujący rozwój. W opinii Gabinetu Cieni świadczy to o poprawie nastrojów w gospodarce 

oraz narastającej presji inflacyjnej w średnim okresie. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu utrzymała się na niezmienionym poziomie w 

porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniosła 13%. Gabinet Cieni spodziewa się wzrostu stopy 

bezrobocia w kolejnych miesiącach, ze względu na sezonowy charakter tej zmiennej. Wynagrodzenie 

nominalne we wrześniu wzrosło o 3,6% r/r notując tym samym najwyższą dynamikę od lutego 2013 r. 

Gabinet Cieni pragnie zwrócić uwagę na fakt, że jedną z istotnych przyczyn tego wzrostu jest efekt bazy 

statystycznej. Zatrudnienie z ujemną dynamiką 0,3% r/r podtrzymuje negatywna tendencję już 11 

miesiąc z rzędu. Na koniec II kwartału odnotowano wzrost jednostkowych kosztów pracy o 2,98 % r/r. 

Deficyt budżetu centralnego po wrześniu wyniósł 29,6 mld zł, co stanowi 83,2% planu wobec 

61,4% zakładanego w harmonogramie. Spowodowane to było przede wszystkim zmniejszeniem 

zakładanych dochodów z podatków pośrednich. Dane te Gabinet Cieni odczytuje jako efekt 

spowolnienia gospodarczego oraz spadku popytu krajowego w pierwszej połowie roku. Finansowanie 

deficytu pochodzi głównie ze źródeł krajowych, które przekroczyły 128,2% pierwotnie zakładanego 

planu na ten rok. Gabinet Cieni interpretuje taki stan rzeczy jako naturalne następstwo relatywnie 

niskiego oprocentowania obligacji skarbowych. Jednocześnie Gabinet Cieni dostrzega wzrost 

oprocentowania tych papierów w październiku.  

We wszystkich kategoriach kredytowych można zauważyć oznaki ożywienia gospodarczego. 

Stopa wzrostu kredytów konsumpcyjnych rośnie i we wrześniu wyniosła ponad 2% r/r. Pozytywne 

dane płyną również z rynków kredytów mieszkaniowych oraz inwestycyjnych dla przedsiębiorstw, 

których sytuacja jest stabilna notując odpowiednio 4,8 % oraz 5% wzrostu w ujęciu rocznym. 

Międzybankowe stopy procentowe obniżyły się nieznacznie na całej długości krzywej 

dochodowości. Krzywa przyjmuje normalny kształt, co w opinii Gabinetu Cieni może wskazywać, że 

rynek znalazł odpowiedni poziom równowagi. Na giełdzie kontynuowany jest trend wzrostowy. 

Indeks WIG w ciągu minionego miesiąca przekroczył poziom sześcioletniego maksimum. Kurs złotego 

wobec euro utrzymuje się na stabilnym poziomie, natomiast kurs USD/PLN w październiku ustanowił 

ponad dwuletnie minimum, co zdaniem Gabinetu Cieni jest następstwem sytuacji politycznej w USA. 

Na październikowym posiedzeniu EBC zadecydował o pozostawieniu głównej stopy 

procentowej na niezmienionym poziomie. Inflacja HICP w strefie euro we wrześniu wyniosła 1,1 proc. 
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W II kw. gospodarka europejska po raz pierwszy od sześciu kwartałów zanotowała wzrost 0,3% 

kw/kw. PMI dla strefy euro wzrósł w październiku do poziomu 51,3 pkt, co zdaniem Gabinetu Cieni 

potwierdza stopniową poprawę koniunktury na tym obszarze.  

W Stanach Zjednoczonych w połowie października zostało zawarte porozumienie pomiędzy 

Republikanami a Demokratami dotyczące długu publicznego, które obowiązuje do 15 stycznia 2014 

roku. Gabinet Cieni ocenia, że paraliż administracji przyczyni się do odłożenia terminu zakończenia 

skupu aktywów w ramach programu QE3 przez Rezerwę Federalną. Stopa bezrobocia w USA wróciła 

we wrześniu do poziomu sprzed kryzysu finansowego, jednak Gabinet Cieni pragnie zwrócić uwagę na 

fakt, że dynamika zatrudnienia jest wciąż niska. 

Po zapoznaniu się ze stanem gospodarki oraz po przeprowadzonej dyskusji Gabinet Cieni 

podjął decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. 

W gospodarce widoczne są oznaki ożywienia przy utrzymującej się niskiej presji popytowej i 

kosztowej oraz obniżonym poziomie oczekiwań inflacyjnych. W opinii Gabinetu Cieni ostatni cykl 

obniżek z jednej strony będzie wspierał nadejście ożywienia, a z drugiej strony był wystarczająco 

głęboki, aby uniknąć utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie. Zdaniem Gabinetu Cieni 

ewentualna obniżka stóp procentowych w obecnym miesiącu mogłaby zadziałać procyklicznie w 

drugiej połowie 2014 roku. 

Gabinet Cieni oczekuje, iż w najbliższych miesiącach nastąpi umiarkowany wzrost wskaźnika 

inflacji, głównie wskutek oddziaływania statystycznych efektów bazy. W przeciwnym kierunku 

oddziaływać będą natomiast czynniki o charakterze podażowym takie jak ceny surowców 

energetycznych i żywności.  Gabinet Cieni będzie stale monitorował sytuację, aby w odpowiednim 

momencie zareagować w przypadku wystąpienia ryzyka nadmiernej inflacji oraz w dłuższym okresie 

dostosować stopy procentowe do poziomu naturalnego dla polskiej gospodarki. 
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Członkowie Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej 

 

 

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

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

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

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

Sebastian Wieczorek (wieczor6311@gmail.com) – Sektor realny 

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

Jakub Błoński (jbcube1@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 

 

 

 

  

 

 

 

 

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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