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Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej  

dnia 30 października 2014 roku 
 

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

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

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

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

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

 

We wrześniu stopa inflacji CPI w odniesieniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku 
utrzymała się na poziomie -0,3%. W ujęciu miesięcznym ceny dóbr konsumpcyjnych pozostały bez 
zmian. Największy dodatni wpływ na wskaźnik we wrześniu miały ceny odzieży i obuwia, zaś 
w przeciwnym kierunku oddziaływały ceny usług transportowych oraz rekreacji i kultury.  

Gabinet Cieni zwraca uwagę na wyhamowanie rocznego tempa spadku cen żywności i pierwszy 
od stycznia br. nieznaczny wzrost cen w tej kategorii w ujęciu miesięcznym. Gabinet Cieni dostrzega 
jednak, że ceny wielu podstawowych produktów, takich jak mięso, nabiał, owoce czy cukier, wciąż 
spadają. 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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We wrześniu produkcja przemysłowa wzrosła o 1,9% w ujęciu rocznym po wyeliminowaniu 
czynników o charakterze sezonowym, wobec 0,8% w sierpniu. Jednocześnie indeks PMI utrzymał się 
trzeci miesiąc z rzędu na poziomie nieznacznie poniżej 50 pkt., a wskaźnik koniunktury gospodarczej 
ponownie spadł.  

Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu pozostała dodatnia, jednak okazała się niższa od 
oczekiwań większości ekonomistów. Zdaniem Gabinetu Cieni negatywnie na wynik wskaźnika 
wpłynęło opóźnienie zakupów w kategorii odzież i obuwie ze względu na dobrą pogodę, jak również 
niższe ceny paliw. Gabinetu Cieni pozytywnie ocenia perspektywy dla handlu detalicznego,  
co potwierdzają wysokie odczyty badań koniunktury konsumenckiej. 

 Stopa bezrobocia rejestrowanego ósmy miesiąc z rzędu spadała, osiągając wartość 11,5% we 
wrześniu. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku stopa bezrobocia zmniejszyła 
się o 1,5 p.p. Gabinet Cieni dostrzega pozytywne sygnały z realnej gospodarki, które wspierają dalszą 
poprawę na rynku pracy. W ocenie Gabinetu Cieni istotne czynniki, mogące wpływać negatywnie na 
stopę bezrobocia mogą pochodzić z nadal utrzymującej się niekorzystnej sytuacji w strefie euro. 
Wynagrodzenia nominalne i realne wciąż dynamicznie rosną w ujęciu rocznym, natomiast 
zatrudnienie utrzymało się na niezmienionym poziomie względem sierpnia, notując wzrost o 0,8% w 
stosunku do roku poprzedniego. 

 Deficyt budżetu centralnego wyniósł po wrześniu 22,4 mld zł, co stanowi 47,2% planu na cały 
2014 r. Gabinet Cieni zauważa utrzymującą się, pozytywną tendencję wzrostu dochodów budżetowych 
oraz spadku wydatków względem harmonogramu. Dzięki temu zgodnie z prognozami Komisji 
Europejskiej deficyt sektora finansów publicznych prawdopodobnie nie przekroczy 3,3% PKB. 
Rentowności polskich obligacji po ostatniej obniżce stóp procentowych osiągają tegoroczne minima. 

 Krzywa dochodowości obniżyła się kolejny miesiąc z rzędu, wyceniając przedłużającą się 
stagnację w strefie euro. Gabinet Cieni dostrzega dyskontowanie przez rynek kolejnych obniżek stóp 
procentowych o 25-50 pb. Istotną informacją jest również wzrost rentowności obligacji krajów 
południa Europy, co może mieć znaczący wpływ na finanse publiczne tychże państw. 

 We wrześniu dynamiki kredytów inwestycyjnych i konsumpcyjnych były niższe niż w sierpniu 
zarówno w ujęciu miesięcznym jak i rocznym.  W opinii Gabinetu Cieni ostatnia, asymetryczna obniżka 
stóp procentowych powinna pobudzić akcję kredytową, wspierając w średnim terminie wzrost inflacji. 

 W październiku notowania na warszawskiej giełdzie najpierw spadały, następnie w drugiej 
połowie miesiąca odrabiały straty, osiągając zbliżony poziom względem poprzedniego miesiąca. 
Gabinet Cieni dostrzega potencjał do aprecjacji w średnim terminie dolara ze względu na program 
luzowania w Japonii, zapowiedzi EBC dotyczące dalszego skupu aktywów z rynku oraz zakończenie 
luzowania ilościowego w Stanach Zjednoczonych. Ten rozbieżny charakter działań największych 
banków centralnych oraz napływające optymistyczne dane makroekonomiczne z USA, zdaniem 
Gabinetu Cieni, mogą wspierać umocnienie amerykańskiej waluty.  

Rada Prezesów EBC na posiedzeniu na początku października zadecydowała o pozostawieniu 
stóp procentowych na dotychczasowym poziomie oraz wyjaśniła jak będą przebiegać programy skupu 
zabezpieczonych obligacji (covered bonds) oraz papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 
(asset-backed securities). EBC zaczął skupować obligacje już w drugiej połowie października, a oba 
programy będą w sumie trwać 2 lata. W strefie euro w sierpniu produkcja przemysłowa spadła 
zarówno w ujęciu miesięcznym jak i rocznym, jednak ostatni odczyt wskaźnika PMI wskazuje 
na prawdopodobną poprawę sytuacji w przemyśle. Jednocześnie wzrost sprzedaży detalicznej 
nieznacznie przyspieszył. Gabinet Cieni ocenia sytuację w strefie euro jako wciąż niepewną. 

PKB w Stanach Zjednoczonych w III kwartale wzrosło o 3,5% w ujęciu zannualizowanym wobec 
4,6% w II kw. Nastąpił spadek w kategorii zapasy, natomiast konsumpcja, inwestycje i wydatki 
rządowe wciąż rosły, choć nieco wolniej niż w II kw. Stopa bezrobocia w USA we wrześniu spadła 
do poziomu 5,9% wobec 6,1% w sierpniu, co jest najlepszym wynikiem od lipca 2008 r. W opinii 
Gabinetu Cieni widoczne jest ożywienie w gospodarce amerykańskiej, co potwierdzają korzystniejsze 
odczyty głównych wskaźników makroekonomicznych oraz 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 pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.  

Gabinet Cieni ocenia tempo ożywienia gospodarczego w Polsce jako umiarkowane, co jest 
efektem w głównej mierze spowolnienia w strefie euro i embarga rosyjskiego na unijne produkty. 
Sytuacja wewnętrzna jest jednak pozytywna i pozwala oczekiwać przyspieszenia wzrostu w kolejnych 
kwartałach. Systematycznie spadki stopy bezrobocia i wzrosty wynagrodzeń realnych wraz z dalszą 
poprawą nastrojów konsumentów będą stopniowo przekładać się na wzmocnienie presji popytowej. 

Październikowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej o asymetrycznej obniżce stóp procentowych 
zdaniem Gabinetu Cieni skutecznie ogranicza ryzyko utrzymywania się wskaźnika inflacji poniżej 
pasma dopuszczalnych wahań w średnim okresie. Jednocześnie obecna skala dysparytetu w poziomie 
oprocentowania pomiędzy Polską a strefą euro sprzyja stabilizacji na rynku walutowym. W opinii 
Gabinetu Cieni dalsze obniżanie stóp procentowych mogłoby spowodować nadmierną deprecjację 
złotego. Gabinet Cieni będzie stale monitorował napływające dane, w tym listopadową projekcję 
inflacji i wzrostu gospodarczego publikowaną przez NBP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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