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Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej  

dnia 30 września 2015 roku 
 

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

 stopę referencyjną – na poziomie 1,50% w skali rocznej, 

 stopę lombardową – na poziomie 2,50% w skali rocznej, 

 stopę depozytową – na poziomie 0,50% w skali rocznej, 

 stopę redyskonta weksli – na poziomie 1,75% w skali rocznej. 

 

W sierpniu inflacja CPI w ujęciu rocznym wzrosła po raz szósty z rzędu i wyniosła -0,6%.  
W porównaniu do poprzedniego miesiąca ceny dóbr konsumpcyjnych obniżyły się o 0,4%. Największy 
ujemny wpływ na wskaźnik miały niższe ceny paliw, natomiast ponownie odnotowano wzrost 
dynamiki cen żywności. Gabinet Cieni dostrzega, że inflacja bazowa ustabilizowała się na niskim 
poziomie, co wskazuje na znikomą presję popytową w gospodarce. 

Wzrost PKB wyniósł 3,3% w II kw. wobec 3,6% w I kw., jednak spowolnienie to ma charakter 
sezonowy. Pomimo spadku dynamiki popytu inwestycyjnego odnotowano szybsze tempo wzrostu 
popytu krajowego, wynikające ze znacznie niższej ujemnej kontrybucji zapasów oraz stabilnego 
wzrostu spożycia ogółem. W przeciwieństwie do poprzedniego okresu nie odnotowano dodatniej 
kontrybucji eksportu netto. W opinii Gabinetu Cieni spowolnienie inwestycji częściowo spowodowane 

                                                             
  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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jest efektem bazy. Ze względu na obecne ponadprzeciętne wykorzystanie mocy produkcyjnych Gabinet 
Cieni spodziewa się przyspieszenia inwestycji w kolejnych kwartałach.  

Przerwy w dostawie energii w sierpniu nie wpłynęły istotnie na dynamikę produkcji 
przemysłowej, która była wyższa od oczekiwań rynkowych. We wrześniu wskaźnik PMI osiągnął 
poziom 50,9 pkt, sygnalizując najwolniejsze od roku tempo poprawy warunków w sektorze 
przemysłowym. Spadła ilość zamówień eksportowych, zaś dynamika produkcji pozostała niewielka. 
Odnotowano jednak dalszy wyraźny wzrost poziomu zatrudnienia.  

W sierpniu tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym było niższe niż przed 
miesiącem. Odnotowano znacznie niższą dynamikę konsumpcji w przypadku odzieży, mebli i sprzętu 
RTV/AGD oraz żywności, co zdaniem Gabinetu Cieni związane jest z falą upałów. Według badań GUS 
nastroje konsumenckie wciąż się poprawiają i są najlepsze od 2008 r. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu spadła o 0,1 pp. do 10%. Odsezonowana stopa 
bezrobocia spadła po raz 22. z rzędu i wyniosła 10,5%. W opinii Gabinetu Cieni coraz wolniejsze tempo 
zmniejszania się odsetka osób bezrobotnych może świadczyć o stopniowym wygasaniu pozytywnego 
trendu na rynku pracy. W II kwartale wskaźnik bezrobocia mierzony metodą BAEL obniżył się  
do 7,4% z 9,1% w analogicznym okresie poprzedniego roku. 

Wynagrodzenia w sierpniu rosły w nieco wyższym tempie niż w poprzednich miesiącach - o 3,4% 
r/r w ujęciu nominalnym oraz 4% r/r w ujęciu realnym. Zdaniem Gabinetu Cieni ożywienie 
gospodarcze wpłynie na utrzymanie stosunkowo wysokiej dynamiki wzrostu wynagrodzeń realnych, 
co będzie wspierało konsumpcję prywatną i powinno wywołać presję na wzrost cen.  

Deficyt budżetu centralnego za okres styczeń – sierpień 2015 r. wyniósł 25,9 mld zł, co stanowi 
56,1% planu na bieżący rok. Dochody budżetowe w sierpniu nieznacznie wzrosły w stosunku  
do poprzedniego roku i wyniosły 187,2 mld zł. Są one niższe od planowanych ze względu na mniejsze 
wpływy z podatku VAT. W tym samym okresie wydatki ukształtowały się na poziomie 213,1 mld zł.  

Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2016 r. Przewiduje on nieznaczne obniżenie 
dochodów budżetowych przy wzroście wydatków o 2,4% oraz deficycie na poziomie 54,6 mld zł. 
Gabinet Cieni ocenia ten projekt jako realistyczny, jednak dostrzega ryzyko związane z nieco zbyt 
optymistycznym założeniem inflacji na poziomie 1,7%. Projekt ustawy przewiduje również wpłatę  
z zysku NBP, co zmniejsza margines bezpieczeństwa.  

We wrześniu na rynku finansowym nadal obecna była wysoka zmienność spowodowana silnymi 
spadkami na giełdzie w Szanghaju. Krzywe dochodowości państw strefy euro pozostały stabilne, 
dostosowując się jedynie do długoterminowych oczekiwań inflacyjnych. Rentowność polskich obligacji 
obniża się, sprzyjając lokowaniu papierów wartościowych przez Ministerstwo Finansów. Zdaniem 
Gabinetu Cieni deprecjacja złotego względem większości walut związana jest z niepewnością dotyczącą 
chińskiej gospodarki.  

Wzrost PKB w strefie euro przyspieszył do 1,5% w II kw. z 1,1% w I kw. Największy dodatni 
wpływ miała gospodarka Niemiec, której dynamika zwiększyła się o 0,5 pp. do poziomu 1,6%.  
We wrześniu wskaźnik PMI dla strefy euro spadł do 52 pkt., jedynie we Francji wyraźnie poprawiła się 
sytuacja sektora przemysłowego. 

W II kw. PKB w USA wzrósł o 3,9% w ujęciu zannualizowanym wobec 0,6% w I kw. Wskaźnik 
PMI dla USA we wrześniu wyniósł 53 pkt. Stopa bezrobocia wynosząca 5,1% znajduje się na 
najniższym poziomie od 2008 r., natomiast współczynnik aktywności zawodowej osiągnął 40-letnie 
minimum. Zgodnie z oczekiwaniami Gabinetu Cieni FOMC postanowiła pozostawić stopy procentowe 
Fed na niezmienionym poziomie z powodu utrzymującej się niskiej inflacji oraz dużej niepewności  
w gospodarce światowej. 

Ludowy Bank Chin, w odpowiedzi na coraz słabsze dane z gospodarki, zdecydował się po raz 
kolejny obniżyć stopy procentowe oraz stopę rezerwy obowiązkowej. Gabinet Cieni wyraża obawy  
o przyszłość chińskiej gospodarki w związku z pogarszającą się koniunkturą, ostatnim załamaniem na 
giełdzie w Szanghaju oraz najniższymi od 15 lat inwestycjami w aktywa trwałe. Ze spowolnieniem 
borykają się również Rosja i Brazylia, których gospodarki skurczyły się w II kw. odpowiednio o 4,6%  
i 2,6% w ujęciu rocznym. 
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Po zapoznaniu się ze stanem gospodarki i przeprowadzonej dyskusji Gabinet Cieni podjął 
decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. 

W opinii Gabinetu Cieni dotychczasowe obniżki stóp procentowych są wystarczające, aby 
zniwelować ryzyko utrzymywania się inflacji znacząco poniżej celu w średnim okresie. Zdaniem 
Gabinetu Cieni w najbliższych miesiącach dynamika cen będzie powoli wzrastała, a przyspieszający 
wzrost gospodarczy, bazujący głównie na silnym popycie krajowym, wzmocni presję na wzrost cen. 
Mimo to, według Gabinetu Cieni deflacja może utrzymać się do końca IV kw. 2015 r. 

Jednocześnie Gabinet Cieni dostrzega ryzyko związane z załamaniem koniunktury w Chinach, 
które przekłada się na spadek cen surowców na światowych rynkach oraz może doprowadzić do 
spowolnienia w strefie euro. Gabinet Cieni nie wyklucza dalszych dostosowań polityki pieniężnej  
w najbliższych miesiącach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Konsultant naukowy 

Witold Grostal witold.grostal@nbp.pl 

Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Odbył szkolenia z 
makroekonomii m.in. w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, 
Europejskim Banku Centralnym, Banku Anglii oraz Narodowym Banku Szwajcarii. Jest odpowiedzialny za 
opracowywanie dokumentów dotyczących strategii i komunikacji polityki pieniężnej, a także materiałów analitycznych 
na potrzeby polityki pieniężnej. Reprezentuje NBP na forach międzynarodowych. Prowadzi wykłady z polityki 
pieniężnej i makroekonomii dla pracowników banków centralnych, dziennikarzy, dyplomatów oraz studentów. Jest 
autorem publikacji naukowych z dziedziny polityki pieniężnej. Mówi po angielsku i niemiecku. 

 

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 

 

Dorota Ścibisz (d.k.scibisz@gmail.com) – Przewodnicząca GC RPP / Sektor realny 

Paweł Głusiński (p.glusin@gmail.com) – Wiceprzewodniczący GC RPP / Sektor finansów publicznych 

Tomasz Kleszcz (tom.kleszcz@gmail.com) – Sektor monetarny 

Kamil Pastor (pastorkamil@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 

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