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GABINET CIENI RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ 
 

 

Warszawa, 6 czerwca 2016 r. 

 

 

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej  

dnia 1 czerwca 2016 roku 
 

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

 stopę referencyjną – do poziomu 1,25% w skali rocznej, 

 stopę lombardową – do poziomu 2,25% w skali rocznej, 

 stopę depozytową – do poziomu 0,25% w skali rocznej, 

 stopę redyskonta weksli – do poziomu 1,50% w skali rocznej. 

 

W kwietniu ceny dóbr i usług konsumpcyjnych były niższe o 1,1% w porównaniu do analogicz-

nego miesiąca poprzedniego roku. Ceny towarów spadły o 1,6%, natomiast ceny usług wzrosły o 0,3%. 

Największy ujemny wpływ na wskaźnik miały spadające ceny transportu oraz odzieży i obuwia,  

a także niższe opłaty związane z użytkowaniem mieszkania. W przeciwnym kierunku oddziaływały 

przede wszystkim rosnące ceny żywności. W porównaniu do marca ceny towarów i usług 

konsumpcyjnych wzrosły o 0,3%. Szybki szacunek inflacji CPI w ujęciu rocznym wskazuje na 

utrzymanie się w maju deflacji na poziomie zbliżonym do dotychczasowego.  

W kwietniu odnotowano przyspieszenie tempa wzrostu podaży pieniądza. Najwyższą dynamiką 

charakteryzuje się agregat M1, głównie ze względu na zwiększające się depozyty przedsiębiorstw. 

Zdaniem Gabinetu Cieni świadczy to o rosnącej gotowości gospodarstw domowych do konsumpcji  

w obliczu niskich stóp procentowych i niewielkiej różnicy pomiędzy oprocentowaniem depozytów 

bieżących i terminowych, co przejawia się poprzez skłonność do trzymania środków pieniężnych na 

rachunkach bieżących. Jednocześnie Gabinet Cieni nadal nie dostrzega w gospodarce presji popytowej. 

                                                             
 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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W pierwszych miesiącach 2016 r. nastąpiło spowolnienie dynamiki realnego PKB do 2,6%  

w ujęciu rocznym oraz spadek o 0,1% w ujęciu kwartalnym. Głównym czynnikiem wzrostu pozostała 

konsumpcja prywatna, natomiast wkład eksportu netto okazał się być ujemny. Znacznemu osłabieniu 

uległ także popyt inwestycyjny, co według Gabinetu Cieni wynika przede wszystkim z obecnej fazy 

przejściowej pomiędzy wydatkowaniem środków unijnych z dwóch perspektyw budżetowych.  

W opinii Gabinetu Cieni do ograniczenia inwestycji przyczynił się również deklarowany przez przed-

siębiorców wzrost niepewności co do światowej koniunktury oraz krajowego otoczenia regulacyjnego. 

Produkcja sprzedana przemysłu w kwietniu w wartościach odsezonowanych wzrosła w ujęciu 

rocznym najszybciej od 12 miesięcy. Największy dodatni wpływ na wskaźnik miało zwiększenie 

produkcji w działach nastawionych na eksport. Gabinet Cieni pozytywnie ocenia znaczący wzrost 

wielkości krajowych i zagranicznych nowych zamówień. 

W kwietniu odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w ujęciu rocznym,  

do czego przyczyniło się przyspieszenie dynamiki dóbr takich kategorii jak pojazdy samochodowe, 

meble i sprzęt RTV/AGD oraz odzież i obuwie. W maju nastroje konsumenckie uległy nieznacznemu 

pogorszeniu, jednak według Gabinetu Cieni ma ono charakter przejściowy. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w kwietniu 9,5%, obniżając się o 0,5 pp. względem 

poprzedniego miesiąca. Odsezonowany wskaźnik osiągnął najniższy poziom od czasu transformacji 

ustrojowej. Zdaniem Gabinetu Cieni pozytywnie na zmniejszanie się odsetka osób bezrobotnych 

wpływają oczekiwania przedsiębiorstw co do wzrostu zagregowanego popytu w związku realizacją 

programu 500+. Z kolei czynnik ograniczający potencjalny spadek stopy bezrobocia stanowi 

pogorszenie koniunktury w budownictwie, które przekłada się na niższy popyt na prace sezonowe. 

Wzrost nominalnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu przyspieszył  

do 4,5% w ujęciu rocznym. Po uwzględnieniu deflacji realny wzrost wynagrodzeń wyniósł 5,9%. 

Deficyt budżetu państwa na koniec kwietnia był istotnie niższy od założonego w harmonogra-

mie. Wyniósł 11,1 mld zł, co stanowi 20,3% całorocznego limitu. Dochody w okresie styczeń-kwiecień 

były wyższe o 9,3 mld zł od ubiegłorocznych, przede wszystkim ze względu na wzrost wpływów  

z podatku od towarów i usług oraz licytacji częstotliwości LTE. W kwietniu dochody wzrosły jedynie 

nieznacznie w porównaniu do zeszłego roku, pomimo wprowadzenia podatku od niektórych instytucji 

finansowych oraz działań mających na celu zmniejszenie luki podatkowej w VAT. Wydatki w ciągu 

czterech pierwszych miesięcy okazały się o 6 mld niższe niż zakładał harmonogram. 

Rząd przyjął ustawę, zgodnie z którą od 2017 roku wprowadzona zostanie minimalna stawka 

godzinowa w wysokości 12 zł brutto, obejmująca osoby samozatrudnione oraz pracujące w ramach 

umów-zleceń. W następnych latach będzie ona waloryzowana proporcjonalnie do wzrostu płacy 

minimalnej. Zdaniem Gabinetu Cieni nowa regulacja prawdopodobnie negatywnie wpłynie na sytuację 

osób niskowykwalifikowanych, jednak może przyczynić się do wzrostu spożycia prywatnego  

w krótkim okresie. 

W maju PMI dla przemysłu i sektora usług w strefie euro spadł do najniższego od 16 miesięcy 

poziomu 52,9 pkt, a ankietowe badania koniunktury wskazują na poprawę oceny bieżącej sytuacji 

ekonomicznej w Niemczech. Natomiast Europejski Bank Centralny wezwał kraje członkowskie do 

wsparcia jego działań mających na celu ożywienie gospodarki, co zdaniem Gabinetu Cieni  świadczy  

o uznaniu przez EBC, że narzędzia, którymi dysponuje, mogą okazać się niewystarczające. 

W Stanach Zjednoczonych w maju wskaźnik PMI dla przemysłu obniżył się do 50,7 pkt. 

Jednocześnie wzrosły wydatki konsumpcyjne oraz sprzedaż detaliczna, a poprawie uległy nastroje 

konsumenckie. W obliczu tych danych oraz wypowiedzi członków FOMC znacząco zwiększyło się 

prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych Fed, co przyczyniło się do aprecjacji kursu dolara. 

W opinii Gabinetu Cieni zmiana stóp procentowych  nie nastąpi jednak przed referendum w Wielkiej 

Brytanii, którego wynik może istotnie wpłynąć na koniunkturę w Unii Europejskiej oraz Stanach 

Zjednoczonych. 
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W I kwartale 2016 roku PKB w ujęciu rocznym w Rosji spadł o 1,2%, natomiast w Brazylii  

o 5,4%, a dla obu gospodarek wskaźnik PMI dla przemysłu utrzymuje się poniżej 50 pkt. W Chinach  

w wyniku rosnących cen ropy zarówno indeks cen producenta, jak i deflator eksportu uległy 

wzrostowi, co świadczy o zmniejszaniu się presji deflacyjnej pochodzącej z Chin. Zdaniem Gabinetu 

Cieni nadal obecne jest ryzyko wynikające ze znacznego zadłużenia tamtejszych przedsiębiorstw oraz 

wzrastającego deficytu budżetu centralnego przy utrzymującej się wysokiej dynamice kredytów. 

Kontynuacja tych zjawisk może doprowadzić do zwiększenia kosztów obsługi długu, a także spowol-

nienia gospodarczego. 

 

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

decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych. 

Gabinet Cieni pozytywnie ocenia obecny stan i perspektywy rozwoju polskiej gospodarki oraz 

oczekuje w najbliższych kwartałach stabilizacji wzrostu PKB powyżej 3% w ujęciu rocznym dzięki 

silnemu popytowi wewnętrznemu, który wspierany będzie przez dalszą poprawę sytuacji na rynku 

pracy, realizację rządowego programu “500+” oraz stopniowy napływ środków finansowych z Unii 

Europejskiej w ramach perspektywy budżetowej 2014-20. Jednocześnie Gabinet Cieni zauważa,  

że wzrastająca niepewność przedsiębiorstw co do światowej koniunktury oraz zmian systemu 

podatkowego w kraju stanowi czynnik ograniczający przyspieszenie dynamiki popytu inwestycyjnego. 

Zarazem Gabinet Cieni dostrzega, że możliwe spowolnienie w Stanach Zjednoczonych, a także 

pogarszająca się sytuacja gospodarcza Chin, Rosji i państw rozwijających się składają się na czynniki 

ryzyka, które mogą doprowadzić do osłabienia koniunktury w strefie euro oraz w Polsce. 

Zdaniem Gabinetu Cieni ujemna dynamika cen i usług konsumpcyjnych w znacznej mierze 

wynika z przyczyn zewnętrznych, jednak realna stopa procentowa znajduje się obecnie na stosunkowo 

wysokim poziomie, co istotnie wydłuża czas powrotu inflacji do celu. Pomimo systematycznego 

zmniejszania się stopy bezrobocia oraz wzrostu wynagrodzeń realnych, poziom inflacji bazowej 

nieustannie się obniża, a w gospodarce nadal nie występuje presja popytowa. Ponadto w opinii 

Gabinetu Cieni dostosowanie polityki pieniężnej przy bieżącej dynamice cen przyczyni się do ograni-

czenia ryzyka utrzymywania się inflacji CPI wyraźnie poniżej celu w średnim okresie w przypadku 

wystąpienia negatywnego szoku zewnętrznego. 
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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 

Wojciech Skierski (wojtek.skierski@wp.pl) – Sektor realny 

Szymon Chudziak(szymon.chudziak@gmai.com) – Sektor realny 

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

Karol Nycz (karol.nycz@goodcode.pl) –Sektor zagraniczny 

Maksym Gdański (maksym.gdanski@hotmail.com) – Sektor zagraniczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

Opiekun naukowy 

Konsultant naukowy 

Honorowy konsultant naukowy 

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

Profesor SGH w Katedrze Finansów Międzynarodowych oraz profesor PAN. W przeszłości dyrektor Instytutu Nauk 

Ekonomicznych PAN i Biura ds. Integracji ze Strefą Euro w NBP. Założyciel Center for Leadership. Absolwent SGH, 

WPiA UW oraz programów z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Harvarda, IESE Business School i HEC Paris. 

Były członek Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, pracował w Europejskim Banku Centralnym  

i Narodowym Banku Austrii. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu polityki pieniężnej i kursowej. 

Dwukrotny stypendysta Fulbrighta. Mówi po angielsku, niemiecku i hiszpańsku. Opiekun naukowy SKN FM oraz 

inicjator GC RPP.  

 

Witold Grostal witold.grostal@nbp.pl 

Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Odbył szkolenia z makro-

ekonomii m.in. w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, Europejskim 

Banku Centralnym, Banku Anglii oraz Narodowym Banku Szwajcarii. Odpowiada 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. Autor publikacji naukowych  

z dziedziny polityki pieniężnej. Mówi po angielsku i niemiecku. 

 

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

Profesor SGH w Katedrze Ekonomii Ilościowej oraz dyrektor Pionu Badawczego w Instytucie Ekonomicznym NBP. 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. W przeszłości pracował w Europejskim Banku Centralnym i Narodowym Banku 

Austrii. Prowadzi prace badawcze z zakresu teorii pieniądza i polityki pieniężnej, autor licznych opracowań 

opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Mówi po angielsku, niemiecku, francusku 

 i hiszpańsku. 
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