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GABINET CIENI RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ 
 

 

Warszawa, 10 maja 2017 r. 

 

 

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej  

dnia 26 kwietnia 2017 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 marcu ceny dóbr i usług konsumpcyjnych były wyższe o 0,1% w porównaniu do lutego. 

Największy dodatni wpływ na miesięczny wskaźnik miały ceny odzieży i obuwia. Inflacja CPI w ujęciu 

rocznym wyniosła 2% - o 0,2 pp. mniej niż w lutym. Głównymi składowymi wpływającymi na wzrost 

były wyższe ceny żywności oraz opłaty związane z transportem, odnotowano natomiast ujemną 

dynamikę cen odzieży i obuwia.  

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła w marcu 0,6% w ujęciu rocznym, 

osiągając najwyższy poziom od ponad 2 lat. W ostatnich miesiącach tempo wzrostu wskaźnika istotnie 

przyspieszyło, co zdaniem Gabinetu Cieni świadczy o wystąpieniu wewnętrznej presji inflacyjnej. 

Presja popytowa wśród producentów uwidacznia się w przyspieszeniu dynamiki cen produkcji sprze-

danej przemysłu do 4,7% w ujęciu rocznym, w tym do 4,2% w przetwórstwie przemysłowym.  

Gabinet Cieni pozytywnie ocenia wzrost podaży pieniądza o 7,8% w marcu, jednak dostrzega 

spadkową tendencję dynamiki. Ponadto, od kilku miesięcy odnotowywane jest zmniejszanie się depo-

                                                             
 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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zytów długoterminowych, co według Gabinetu Cieni może wskazywać na coraz niższą skłonność do 

oszczędzania związaną m.in. z niskim oprocentowaniem.  

W marcu dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w wartościach odsezonowanych przys-

pieszyła do 8,1% w ujęciu rocznym, co stanowi najwyższy odczyt od ponad 5 lat. Wzrosty odnotowano 

w niemal wszystkich działach przemysłowych. Produkcja budowlano-montażowa w wartościach 

odsezonowanych była wyższa o 10,2% w ujęciu rocznym, a wzrost zrealizowanych robót budowla-

nych zarejestrowano we wszystkich kategoriach. Gabinet Cieni spodziewa się dalszej poprawy 

kondycji sektora budowlanego, czemu sprzyjać będzie ożywienie inwestycyjne wynikające ze 

zwiększającej się absorpcji środków finansowych z Unii Europejskiej. Kwietniowy odczyt PMI na 

poziomie 54,1 pkt. wskazuje na postępującą poprawę koniunktury w polskim sektorze przemysłowym 

oraz znaczący wzrost ilości krajowych i zagranicznych nowych zamówień na początku II kw. 2017 r.  

Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w cenach stałych przyspieszyło w marcu do 7,9% w ujęciu 

rocznym. Największą kontrybucją charakteryzowała się sprzedaż odzieży i obuwia, paliw, mebli 

i sprzętu RTV/AGD oraz pojazdów samochodowych. Spadek dynamiki odnotowano jedynie w przy-

padku żywności, co związane jest z terminem Świąt Wielkanocnych. W kwietniu poprawiły się 

nastroje konsumenckie dotyczące zarówno przyszłości, jak i bieżącej sytuacji. Zwiększający się 

optymizm konsumentów to tendencja długookresowa, którą zdaniem Gabinetu Cieni należy łączyć 

z postępującym wzrostem dobrobytu w społeczeństwie. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w marcu 8,1%, obniżając się o 0,4 pp. względem 

lutego. W porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku wskaźnik był niższy o 1,9 pp. 

Wynagrodzenia w marcu wzrosły nominalnie o 5,2% w ujęciu rocznym. Wskazuje to na wciąż 

umiarkowaną presję płacową, która zdaniem Gabinetu Cieni przyspieszy w nadchodzących miesiącach. 

W ocenie Gabinetu Cieni dalsze spadki stopy bezrobocia oraz zwiększająca się imigracja mogą ujemnie 

wpływać na produktywność  w związku z niższą jakością podaży pracy.  

Deficyt budżetu państwa po marcu bieżącego roku wyniósł 2,3 mld zł. Dochody w tym okresie 

były o ponad 17,4% wyższe niż w ubiegłym roku. W największym stopniu przyczynił się do tego 

wzrosty dochodów z podatków VAT i CIT - odpowiednio o 40,6% i 15,2%. Wynika to m.in. z wysokiej 

dynamiki sprzedaży detalicznej oraz poprawy koniunktury w pierwszym kwartale. Jednocześnie 

Gabinet Cieni dostrzega, że w pewnym stopniu może być to związane z przyspieszeniem zwrotów 

podatku VAT w grudniu i ponownym opóźnieniem w styczniu, co przełożyło się na przesunięcie 

środków na następny rok budżetowy. 

Wskaźniki PMI dla usług i przemysłu w Unii Europejskiej utrzymują się na najwyższym od 6 lat 

poziomie. W marcu odczyt inflacji w strefie euro wyniósł 1,5%, co w świetle spadku wskaźnika 

o 0,5 pp. względem poprzedniego miesiąca zmniejszyło oczekiwania wobec podwyżek stóp procen-

towych EBC. W marcu odsetek osób bezrobotnych w strefie euro oraz Unii Europejskiej zmniejszył się 

 o 0,1 pp. w porównaniu do lutego, odpowiednio do poziomu 9,5% i 8% .  

Wzrost PKB w Stanach Zjednoczonych w I kw. 2017 r. spowolnił do 0,7% w ujęciu rocznym, 

do czego przyczyniła się głównie niższa dynamika konsumpcji prywatnej oraz publicznej. Wskaźnik 

PMI wyniósł 52,8 pkt., co wskazuje na najwolniejsze tempo poprawy koniunktury od pół roku. 

Pomimo najniższej od lat stopy bezrobocia utworzono dwukrotnie mniej miejsc pracy niż w poprzed-

nich miesiącach. Jednocześnie Fed zapowiedział dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej poprzez 

rozpoczęcie redukcji bilansu już w tym roku. W opinii Gabinetu Cieni utrzymująca się niepewność 

dotycząca kształtu polityki nowej administracji może istotnie zaszkodzić utrzymaniu gospodarki 

Stanów Zjednoczonych na ścieżce stabilnego wzrostu. 

Wskaźniki PMI dla przemysłu gospodarek wschodzących utrzymują się wyraźnie powyżej 

50 pkt., wskazując na poprawę ich sytuacji gospodarczej. W Brazylii wskaźnik wyniósł 49,6 pkt., 

osiągając poziom najwyższy od 2 lat. Globalny wolumen handlu po wielu miesiącach niskiej dynamiki 

wyraźnie przyspieszył na początku roku, co wskazuje na poprawę koniunktury światowej.  
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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 obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu się inflacji 

w obrębie pasma dopuszczalnych wahań w średnim okresie, przy jednoczesnym wyższym prawdopo-

dobieństwie ukształtowania się inflacji poniżej niż powyżej celu. Gabinet Cieni dostrzega, że bieżący 

wzrost dynamiki cen wynika przede wszystkim z czynników zewnętrznych, których wpływ zostanie 

ograniczony w ostatnich miesiącach 2017 r.  

Gabinet Cieni pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju polskiej gospodarki i oczekuje stabilizacji 

tempa wzrostu PKB powyżej 3,5% rocznie oraz domknięcia luki popytowej w I połowie 2017 r. 

Według Gabinetu Cieni główny czynnik rozwoju wciąż stanowić będzie spożycie prywatne, wspierane 

przez bardzo dobrą sytuację na rynku pracy oraz optymizm konsumentów. Wraz ze zwiększeniem 

absorpcji środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach perspektywy budżetowej 2014-20 

Gabinet Cieni spodziewa się stopniowego przyspieszenia popytu inwestycyjnego.  

Zdaniem Gabinetu Cieni obserwowany obecnie ujemny poziom realnych stóp procentowych 

może być dodatkowym czynnikiem zwiększającym popyt wewnętrzny w krótkim okresie. 

Gabinet Cieni będzie bacznie obserwować dynamikę oraz strukturę inflacji, podaży pieniądza 

i wzrostu PKB, a także globalną koniunkturę. Gabinet Cieni nie wyklucza dostosowań polityki 

pieniężnej w nadchodzących 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@gmail.com) – Sektor realny 

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

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

Sebastian A. Roy (sebastian.amit.roy@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 naczelnik Wydziału Badań Stosowanych w 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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