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GABINET CIENI RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ 
 

 

Warszawa, 5 października 2016 r. 

 

 

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej  

dnia 3 października 2016 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 ceny dóbr i usług konsumpcyjnych były niższe o 0,8% w porównaniu do analogicznego 

miesiąca poprzedniego roku. Największy ujemny wpływ na wskaźnik miały spadające ceny transportu 

oraz odzieży i obuwia. W przeciwnym kierunku oddziaływały przede wszystkim rosnące ceny 

żywności. W porównaniu do lipca ceny towarów i usług spadły o 0,2%, do czego znacząco przyczyniły 

się niższe niż przed miesiącem ceny żywności oraz odzieży i obuwia. Szybki szacunek inflacji CPI 

w ujęciu rocznym wskazuje na zmniejszenie tempa spadku cen we wrześniu do poziomu 0,5%.  

Gabinet Cieni pozostaje zaniepokojony utrzymywaniem się inflacji bazowej poniżej zera. 

Jednocześnie Gabinet Cieni dostrzega wyraźną tendencję wzrostową cen produkcji sprzedanej 

przemysłu, która może świadczyć o pojawieniu się presji popytowej w gospodarce. 

W II kw. 2016 r. nastąpiło przyspieszenie dynamiki realnego PKB do 3,1% w ujęciu rocznym 

oraz do 0,9% w ujęciu kwartalnym. Głównym czynnikiem wzrostu pozostała zwiększająca się 

w stabilnym tempie konsumpcja prywatna. Gabinet Cieni pozytywnie ocenia znaczący dodatni wkład 

eksportu netto, jednak ze względu na światową koniunkturę spodziewa się osłabienia dynamiki 

                                                             
 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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polskiego eksportu w kolejnych kwartałach. Zdaniem Gabinetu Cieni pogłębienie spadku popytu 

inwestycyjnego wynika przede wszystkim z fazy przejściowej pomiędzy wydatkowaniem środków 

unijnych z dwóch perspektyw budżetowych i utrzyma się co najmniej do końca 2016 r. 

Produkcja sprzedana przemysłu w wartościach odsezonowanych wzrosła w sierpniu o 5,1% 

w ujęciu rocznym. Największy dodatni wpływ na wskaźnik miało zwiększenie produkcji wyrobów 

tekstylnych oraz innych działów nastawionych na eksport. 

W sierpniu odnotowano najszybszy od ponad 2 lat wzrost sprzedaży detalicznej w cenach 

stałych w ujęciu rocznym. Nastroje konsumenckie znajdują się na rekordowo wysokim poziomie 

i wciąż się poprawiają, co według Gabinetu Cieni odzwierciedla wpływ programu „500+” oraz 

przyczyni się do znacznego przyspieszenia dynamiki konsumpcji prywatnej w kolejnych kwartałach. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w sierpniu 8,5%, obniżając się o 0,1 pp. względem 

poprzedniego miesiąca. W II kw. wskaźnik bezrobocia mierzony metodą BAEL obniżył się do 6,2% 

z 7,4% w analogicznym okresie poprzedniego roku, przekraczając tym samym historycznie niski 

poziom sprzed 8 lat. Pomimo wzrostu popytu na pracę, dynamika płac w całej gospodarce w ujęciu 

rocznym utrzymuje się na stabilnym poziomie ok. 3%. Z kolei tempo wzrostu nominalnych wynagro-

dzeń w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu nieco spowolniło do 4,7% w ujęciu rocznym, a realny 

wzrost wynagrodzeń wyniósł 5,7%. 

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązywać będzie podwyższona do 2000 zł brutto płaca minimalna, 

wprowadzona zostanie również minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł brutto. Według 

Gabinetu Cieni zmiany te, w obliczu rosnącego popytu na pracę, nie spowodują wzrostu bezrobocia, 

natomiast przyczynią się do przyspieszenia powrotu inflacji do celu.  

Deficyt budżetu centralnego na koniec lipca wyniósł 14,4 mld zł i był istotnie niższy od zało-

żonego w harmonogramie, stanowiąc niespełna 27% założonego limitu. Dochody w ciągu pierwszych 

7 miesięcy 2016 r. były wyższe o 15,3% od ubiegłorocznych, przede wszystkim ze względu na wzrost 

wpływów z podatku od towarów i usług, przychody z licytacji częstotliwości LTE oraz lipcową wypłatę 

dywidendy z zysku NBP.  W tym okresie budżet państwa wydał o 13 mld zł więcej niż przed rokiem. 

Istotny wzrost wydatków widoczny w lipcu spowodowany jest dotacjami dla Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, realizacją programu 500+ oraz kosztami obsługi długu publicznego. 

Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia projektu ustawy budżetowej na 2017 rok. 

Przewidywane jest utrzymanie się obecnej sytuacji makroekonomicznej. Średnioroczna inflacja ma 

wynieść 1,3%, a wzrost gospodarczy 3,6% przy wyższym o 0,7% zatrudnieniu. W przyszłym roku deficyt 

budżetowy ma nie przekroczyć 2,9% PKB. Gabinet Cieni ocenia założenia Ministerstwa Finansów jako 

realistyczne, jednak  jego zdaniem należy spodziewać się nieco niższego tempa wzrostu PKB.  

W obliczu niejednoznacznych danych płynących z amerykańskiej gospodarki FOMC nie zdecy-

dował o zmianie stóp procentowych Fed. Produkcja przemysłowa w Stanach Zjednoczonych spadła 

w sierpniu o 0,4% w ujęciu miesięcznym wobec wzrostu o 0,6% w lipcu. Trend spadkowy kontynuuje 

dynamika sprzedaży detalicznej, a wskaźnik nowych zamówień utrzymuje się poniżej zera. Z kolei 

bezrobocie trzeci miesiąc z rzędu utrzymuje się na poziomie 4,9%, a znaczącemu wzrostowi uległ 

indeks zaufania konsumentów. W opinii Gabinetu Cieni istotny czynnik ryzyka w amerykańskiej 

gospodarce stanowi znaczne przyspieszenie dynamiki kredytów konsumenckich względem dynamiki 

dochodu prywatnego, co w długim okresie może prowadzić do niestabilności wynikającej z nadmier-

nego zadłużenia.  

Wzrost PKB w strefie euro w II kw. wyniósł 0,3% względem I kw. wobec 0,4% w poprzednim 

okresie. Głównymi czynnikami wzrostu były eksport netto oraz konsumpcja prywatna, ujemny wkład 

wykazała zmiana zapasów. We wrześniu nieznacznej poprawie uległy indeksy PMI największych 

gospodarek strefy euro, natomiast szacunkowa inflacja HICP w ujęciu rocznym wynosi 0,4% wobec 

0,2% miesiąc wcześniej. Największą dodatnią kontrybucję wykazały ceny żywności, alkoholu i papie-
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rosów oraz usług, natomiast ujemnie na wskaźnik oddziaływały ceny energii. Podczas wrześniowego 

posiedzenia nie zostały zmienione założenia polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego.  

Gabinet Cieni  z niepokojem obserwuje wzrost korelacji między cenami obligacji i akcji, co może 

przyczynić się do wzrostu niestabilności systemu finansowego. Temu zjawisku sprzyja m.in. ekspan-

sywna polityka banków centralnych, której rezultatem jest obniżenie rentowności obligacji państw 

strefy euro oraz Japonii do historycznych minimów. Ponadto, Bank Japonii we wrześniu zdecydował 

się zrezygnować z limitu skupu aktywów na rzecz kontroli krzywej dochodowości oraz zwiększenie 

bazy monetarnej do czasu osiągnięcia dynamiki zmian cen w wysokości 2%. 

W II kw. 2016 r. dynamika PKB Rosji kolejny raz uległa wzrostowi, co zdaniem Gabinetu Cieni 

świadczy o stabilizacji sytuacji makroekonomicznej kraju. We wrześniu władze monetarne Rosji 

zdecydowały o obniżce stóp procentowych o 50 punktów bazowych w celu przeciwdziałania spadkowi 

inflacji oraz stymulowaniu produktywności. W Chinach w sierpniu inflacja w ujęciu rocznym wyniosła 

1,3% wobec 1,8% w poprzednim miesiącu, natomiast wskaźnik PPI 0,8% wobec 1,7% w lipcu. 

Zdaniem Gabinetu Cieni rosnący indeks cen producenta przyczyni się do ustępowania presji deflacyjnej 

ze strony Chin, jednak ryzyko związane z nadmiernym zadłużeniem gospodarki nadal się utrzymuje.  

 

 

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

decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. 

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

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

Gabinetu Cieni główny czynnik rozwoju stanowić będzie silny popyt wewnętrzny, wspierany przez 

dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy oraz realizację rządowego programu “500+”, co zneutralizuje 

negatywny wpływ osłabionego popytu inwestycyjnego. W związku ze stopniowym napływem środ-

ków finansowych z Unii Europejskiej w ramach perspektywy budżetowej 2014-20 oraz względnie 

wysokim poziomem wykorzystania mocy produkcyjnych, Gabinet Cieni spodziewa się przyspieszenia 

dynamiki popytu inwestycyjnego w 2017 r. 

W opinii Gabinetu Cieni dotychczasowe obniżki stóp procentowych są wystarczające, aby 

zniwelować ryzyko utrzymywani się inflacji znacząco poniżej celu w średnim okresie. Zdaniem 

Gabinetu Cieni w najbliższych miesiącach dynamika cen będzie powoli wzrastała, a przyspieszający 

popyt wewnętrzny wzmocni presję na wzrost cen. Mimo to, według Gabinetu Cieni deflacja może 

utrzymać się do końca 2016 r. 

Jednocześnie Gabinet Cieni dostrzega, że możliwe spowolnienie w Stanach Zjednoczonych, 

pogarszająca się sytuacja gospodarcza Chin i państw rozwijających się, a także zmniejszenie 

wolumenu globalnego handlu składają się na czynniki ryzyka, które mogą doprowadzić do osłabienia 

koniunktury w strefie euro oraz w Polsce. Gabinet Cieni nie wyklucza dalszych dostosowań polityki 

pieniężnej w najbliższych miesiącach.  
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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 

Kamil Pastor (pastorkamil@gmail.com) – Sektor monetarny  

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

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

Konrad Kmieć (kon.kmc@gmail.com) – Sektor realny 

Piotr Osiejuk (piotrek.osiejuk@gmail.com) – Sektor finansów publicznych 

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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