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Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej  

dnia 2 listopada 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. 

 

We wrześniu ceny dóbr i usług konsumpcyjnych były niższe o 0,5% w porównaniu do analogicznego 

miesiąca poprzedniego roku. Względem sierpnia ceny towarów i usług nie zmieniły się. Największy 

dodatni wpływ na wskaźnik miały rosnące ceny transportu oraz odzieży i obuwia. W przeciwnym 

kierunku oddziaływały niższe ceny żywności oraz leków. Ze względu na rządowy program „darmo-

wego podręcznika” ujemną kontrybucję wykazały również podręczniki szkolne. Szybki szacunek 

inflacji CPI w ujęciu rocznym wskazuje na zmniejszenie tempa spadku cen w październiku do poziomu 

0,2%, co stanowi najwyższy od ponad 2 lat odczyt wskaźnika. 

Ze względu na powyższe czynniki oraz wyraźną tendencją wzrostową cen produkcji sprzedanej 

przemysłu Gabinet Cieni oczekuje zakończenia okresu deflacji w Polsce wraz z początkiem 2017 r. 

Jednocześnie Gabinet Cieni pozostaje zaniepokojony utrzymywaniem się inflacji bazowej poniżej zera, 

lecz spodziewa się wzrostu presji popytowej w nadchodzących miesiącach.  

Produkcja sprzedana przemysłu w wartościach odsezonowanych wzrosła we wrześniu o 3,3% 

w ujęciu rocznym. Największy dodatni wpływ na wskaźnik miało rekordowo wysokie wydobycie 

                                                             
 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. 

 

 

 
 

http://www.sknfm.pl http://www.ises.edu.pl 



Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – listopad 2016 

 

2 

węgla kamiennego i brunatnego, a także zwiększenie produkcji wyrobów tekstylnych oraz innych 

działów nastawionych na eksport. Dane PMI wskazują na najniższe tempo poprawy warunków w pol-

skim sektorze przemysłowym w październiku od ponad 2 lat oraz spadek liczby nowych zamówień 

 - zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W opinii Gabinetu Cieni spowolnienie to ma charakter 

przejściowy. Produkcja budowlano-montażowa w wartościach odsezonowanych spadła we wrześniu 

o 15,9% w ujęciu rocznym. Zdaniem Gabinetu Cieni koniunktura w budownictwie poprawi się dopiero 

w II połowie 2017 r., wraz ze zwiększeniem wydatkowania środków unijnych na inwestycje. 

We wrześniu tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym nieznacznie spowolniło 

w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Odnotowano niższą dynamikę konsumpcji w przypadku 

pojazdów, mebli i sprzętu RTV/AGD oraz odzieży. Największy wkład do wzrostu wykazały takie 

kategorie jak żywność i farmaceutyki. W świetle nieustannie poprawiających się nastrojów konsumen-

ckich Gabinet Cieni ocenia zmniejszenie zainteresowania dobrami trwałymi jako przejściowe. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła we wrześniu 8,3%, obniżając się o 0,1 pp. względem 

poprzedniego miesiąca. Odnotowywane spadki bezrobocia wynikają zarówno z wysokiego popytu na 

pracę, jak i stabilizacji liczby osób aktywnych zawodowo. Gabinet Cieni pozytywnie ocenia wyraźny 

wzrost zatrudnienia obserwowany w statystykach raportowanych przez przedsiębiorstwa. Miary te 

odzwierciedlają rosnące zatrudnienie na podstawie umów o pracę, które może być zwiększane 

również przez zamianę części umów cywilnoprawnych. 

Tempo wzrostu nominalnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu obniżyło 

się do 3,9% w ujęciu rocznym, a realny wzrost wynagrodzeń wyniósł 4,4%. W związku z wyraźnie 

zwiększającym się popytem na pracę, czego przejawem jest m.in. domykanie się luki pomiędzy 

pożądaną przez pracowników i faktyczną liczbą przepracowanych godzin, Gabinet Cieni spodziewa się 

przyspieszenia dynamiki wynagrodzeń w najbliższych miesiącach.  

Deficyt budżetu centralnego na koniec września wyniósł 20,6 mld zł i był znacznie niższy od 

założonego w harmonogramie, a także o 10 mld zł niższy niż w ubiegłym roku. Na bilans pozytywnie 

wpłynęła istotna różnica stopnia wykonania dochodów i wydatków – odpowiednio 76% i 70,3%. 

Nominalne dochody budżetu państwa są znacznie wyższe niż w ubiegłym roku, przede wszystkim 

w wyniku ok. 8% wzrostu wpływów z tytułu podatków VAT i PIT, a także ze względu na dochody 

z aukcji częstotliwości LTE oraz wpłatę z zysku NBP. Wydatki wzrosły w tym okresie o około 18 mld zł 

względem ubiegłego roku, głównie w związku z wprowadzeniem programu 500+. 

W październiku prezydent podpisał nowelizację ustawy budżetowej, która ma na celu zwiększe-

nie deficytu budżetu środków europejskich o 9 mld zł, aby wypłacić zaliczki na poczet płatności 

bezpośrednich dla producentów rolnych. Zdaniem Gabinetu Cieni nowelizacja przyczyni się do 

złagodzenia negatywnych skutków spadku cen na rynkach rolnych odczuwanych przez wytwórców. 

Od 1 marca 2017 r. kwota najniższej emerytury i renty zostanie podniesiona do 1000 zł brutto oraz 

nastąpi waloryzacja wszystkich emerytur i rent o 0,73%. W opinii Gabinetu Cieni powyższe działania 

będa stanowić dodatkowe wsparcie dla konsumpcji w nadchodzących kwartałach.  

W październiku dolar uległ aprecjacji względem większości walut. Według Gabinetu Cieni było to 

wynikiem przede wszystkim wzrostu oczekiwań co do podwyżki stóp Fed na grudniowym posiedzeniu 

FOMC. Kurs złotego utrzymywał się na stabilnym poziomie względem innych walut krajów 

rozwijających się. Zdaniem Gabinetu Cieni wysoka zmienność funta wynika z procesu wychodzenia 

Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz coraz niższego salda na rachunku obrotów bieżących.  

W październiku obserwowany był spadek cen na rynku stopy procentowej, widoczny przede 

wszystkim we wzroście oprocentowania brytyjskich papierów wartościowych. Mimo to, znaczna część 

papierów skarbowych pozostaje notowana z ujemną rentownością. Jednocześnie Gabinet Cieni jest 

zaniepokojony spłaszczeniem krzywej dochodowości w Stanach Zjednoczonych, co stanowi przejaw 

obniżenia stabilności amerykańskiej gospodarki oraz odzwierciedla pesymistyczne oczekiwania 

odnośnie kształtowania się koniunktury w najbliższych miesiącach.  
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W III kwartale zannualizowany wzrost PKB w USA wyniósł 2,9% względem 1,4% w poprzednim 

okresie. Przyspieszenie dynamiki wynikało w dużej mierze ze zwiększenia eksportu soi, wypełniają-

cego lukę w globalnej podaży spowodowaną wyjątkowo niskimi zbiorami w Ameryce Południowej. 

Gabinet Cieni pozytywnie ocenia październikowe przyspieszenie rocznej dynamiki produkcji 

przemysłowej oraz wzrost PMI w większości europejskich gospodarek. Obserwowana jest również 

poprawa nastrojów konsumenckich, a indeks IFO osiągnął najwyższy poziom od trzech lat. Zdaniem 

Gabinetu Cieni dane te mogą przełożyć się na przyspieszenie wzrostu gospodarczego w IV kwartale 

oraz pozytywnie wpłyną na polski eksport.  

W Chinach w październiku wyraźniej poprawie uległ wskaźnik PMI dla przemysłu. Według 

Gabinetu Cieni poprawa nastrojów może być skutkiem ekspansywnej polityki fiskalnej rządu, która 

jednocześnie generuje znacznie wyższy niż w ubiegłych latach deficyt budżetowy. Ponadto, władze 

stworzyły możliwość przekształcenia “złych długów przedsiębiorstw” wobec banków państwowych 

na udziały w tych przedsiębiorstwach. W opinii Gabinetu Cieni działania podjęte przez rząd Chin są 

niewystarczające i nie eliminują strukturalnych problemów gospodarki. 

 

 

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

decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. 

W opinii Gabinetu Cieni obecny poziom stóp procentowych niweluje ryzyko utrzymywania się 

inflacji znacznie poniżej celu w średnim okresie przy jednoczesnym zachowaniu równowagi makro-

ekonomicznej. Zdaniem Gabinetu Cieni w najbliższych miesiącach dynamika cen będzie wzrastała, 

a dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy i przyspieszająca konsumpcja prywatna wzmocnią presję na 

wzrost cen. Mimo to, według Gabinetu Cieni niewielka deflacja może utrzymać się do końca 2016 r. 

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

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

Gabinetu Cieni główny czynnik rozwoju wciąż stanowić będzie silny popyt wewnętrzny. Zdaniem 

Gabinetu Cieni osłabienie popytu inwestycyjnego, które prawdopodobnie utrzyma się co najmniej do 

połowy 2017 r., nie wskazuje na strukturalne problemy sektora przedsiębiorstw, lecz odzwierciedla 

przede wszystkim opóźnienia w wydatkowaniu środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach 

perspektywy budżetowej 2014-20. 

Jednocześnie Gabinet Cieni dostrzega, że niepewność związana z gospodarką Stanów Zjednoczo-

nych oraz pogarszająca się sytuacja Chin 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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