
 
 

www.sknfm.pl www.ises.edu.pl 

 

 

 

GABINET CIENI RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ 
 

 

Warszawa, 10 stycznia 2018 r. 

 

 

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej  

dnia 3 stycznia 2018 roku 
 

Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej podjął decyzję o podniesieniu stóp procentowych NBP  
o 25 punktów bazowych do poziomu: 

 stopa referencyjna 1,75% w skali rocznej, 

 stopa lombardowa 2,75% w skali rocznej, 

 stopa depozytowa 0,75% w skali rocznej, 

 stopa redyskonta weksli 2,0% w skali rocznej. 

 

 W listopadzie wzrost cen w skali roku wyniósł 2,5 proc, a w grudniu według wstępnych danych 
2 proc. Żywność podrożała o 6,5 proc., której dynamika przyspiesza od kwietnia, a w grudniu 
najprawdopodobniej ustabilizowała się. Gwałtowny wzrost cen żywności wpłynął na podwyższenie 
oczekiwań inflacyjnych. W listopadzie koszty związane z utrzymaniem mieszkania wzrosły o 2,2 proc., 
ze zdrowiem – 1,9 proc., transportem - 2,3 proc., gastronomią – 2,7 proc. Dynamika dla pozostałych dóbr 
kształtuje się nieco poniżej 2,5 proc. 

 Względnie małe zróżnicowanie poziomu dynamik pomiędzy grupami pokazuje endogeniczny 
charakter inflacji. Inflacja bazowa pozostaje jednak na niskim poziomie. Gabinet Cieni spodziewa się 
ponownego przyspieszenia dynamiki cen od drugiego kwartału po jej obniżeniu na początku roku 
ze względu na statystyczny efekt bazy. Utrzymanie inflacji w paśmie odchyleń od celu będzie zależne od 
stabilności otoczenia zewnętrznego: w tym światowych cen żywności, których spadek przeciągnie się 
na najbliższe miesiące. 

                                                             
 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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 Tempo wzrostu podaży pieniądza w listopadzie spadło do 4,5 proc. z 5,7 proc. Obserwowany 
jest dalszy odpływ depozytów terminowych w kierunku funduszy inwestycyjnych. Wzrost dynamiki 
kredytów inwestycyjnych przyspieszył do 10,6 proc., a niska dynamika kredytów mieszkaniowych,  (3,6 
proc.) sprzyja stabilności cen na rynku nieruchomości. 

               W tym samym czasie odnotowano przejściowe przyspieszenie sprzedaży detalicznej w ujęciu 
realnym o 8,8 proc. w porównaniu z 7,1 proc. w październiku. Okres wyprzedaży powiązany z czarnym 
piątkiem podniósł dynamikę sprzedaży odzieży do 26,4 proc. a wyposażenia gospodarstwa domowego 
do 14,8 proc. Równie szybko rośnie sprzedaż samochodów oraz leków i kosmetyków. Wskaźnik ufności 
konsumenckiej w listopadzie osiągnął historyczne maksimum, ale w grudniu obniżył się - może być to 
związane z wysokimi wydatkami na żywność w okresie świątecznym. Zdaniem Gabinetu Cieni dynamika 
konsumpcji w czwartym kwartale nieznacznie spadnie. 

               Listopadowa dynamika produkcji przemysłowej nieznacznie obniżyła się do 9,1 proc. 
z 12,3 proc. poprzez spowolnienie dynamiki produkcji przetwórstwa przemysłowego z 14 proc. 
do 10,9 proc. Natomiast dynamika produkcji budowlano-montażowej utrzymała się na poziomie 
bliskim 20 proc. Wskaźnik PMI w grudniu wzrósł do 55 pkt z 54,2 pkt - najsilniej od 34 miesięcy. Badane 
przedsiębiorstwa potwierdzają przyspieszenie inwestycji również w sektorze prywatnym. W ocenie 
Gabinetu Cieni wysoki wzrost gospodarczy utrzyma się przez kolejne dwa kwartały. Głównym motorem 
wzrostu pozostanie spowalniająca konsumpcja, następnie tę rolę przejmą inwestycje. 

               W trzecim kwartale negatywne czynniki demograficzne spowodowały zarówno spadek liczby 
osób aktywnych jak i biernych zawodowo. Spowodowały one zatrzymanie wzrostu aktywności 
zawodowej i spowolnienie wzrostu liczby pracujących. Dynamika płac realnych w gospodarce 
ustabilizowała się na poziomie 4,9% w ujęciu rocznym przy relatywnie niskim tempie wzrostu 
wynagrodzeń w sektorze publicznym. W ubiegłym roku spadła za to przeciętna liczba godzin 
na pracownika. W opinii Gabinetu Cieni świadczy to o wyczerpaniu zasobu bezrobotnych zdolnych 
podjąć pracę i sięgnięcia po rezerwę osób, które nie mogą pracować w pełnym wymiarze czasowym. 

 Dobre wyniki gospodarcze odzwierciedla stan budżetu państwa. Prognozowany przez rząd 
deficyt na koniec roku 2017 ma wynieść 30 mld zł i przy wartości 2,4 mld zł w listopadzie wydaje się 
być przeszacowany przy założeniu nieprzyspieszania tempa zwrotów podatku VAT za rok 2018. 
Członkowie Gabinetu Cieni wstrzymują się ze szczegółową oceną danych miesięcznych w związku 
z nagłymi zmianami księgowymi na końcu 2016 r. 

 Koniunktura w UE ulega stałej poprawie. Tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro 
wg pozytywnie zrewidowanych prognoz EBC ma wynieść 2,4 proc. w roku 2018. Wskaźnik inflacji HICP 
osiągnął w listopadzie poziom 1,5 w ujęciu rocznym. Wartość ta pokrywa się z oczekiwaniami średniej 
rocznej stopy inflacji w krajach strefy euro. Odnotowana w październiku stopa bezrobocia osiągnęła 
wysokość 8,8 proc., co jest najniższym odczytem dla strefy euro od niemal dekady. Bardzo dobrym 
danym makroekonomicznym odpowiadają nastroje podmiotów gospodarek europejskich, o czym 
świadczą rekordowe poziomy indeksu PMI, który w grudniu odnotował wzrost o 0,5 pkt do poziomu 
60,06 pkt dla przemysłu i o 0,3 pkt do poziomu 58 w ujęciu zagregowanym. Jednocześnie EBC 
zapowiada kontynuację dotychczasowej, łagodnej polityki pieniężnej. 

               Wzrost gospodarczy w USA kształtuje się wokół stabilnego tempa ok. 3 proc. rocznie. Dynamika 
cen wyhamowuje po kilkumiesięcznym okresie wzrostów. Obecnie inflacja w Stanach Zjednoczonych 
kształtuje się nieznacznie poniżej poziomu 4 proc. w ujęcu rocznym. Nastroje wśród przedsiębiorców 
pozostają optymistyczne, a indeks PMI oscyluje wokół wieloletniej średniej, przyjmując obecni wartość 
55,1 pkt. Zgodnie z oczekiwaniami, Komitet Otwartego Rynku przy FED jednogłośnie podjął w grudniu 
decyzję o podniesieniu stóp procentowych. 

  

  

               Po zapoznaniu się ze stanem gospodarki i przeprowadzonej dyskusji Gabinet Cieni podjął 
decyzję o podniesieniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych. 

           Gabinet Cieni akcentuje konieczność zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych, w szczególności 
wobec rosnących cen żywności. Z racji na nie w pełni endogeniczny charakter tych zmian Gabinet Cieni 
podkreśla znaczenie efektywnej komunikacji z uczestnikami rynku. 
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               W świetle dostępnych danych oraz prognoz dynamiki PKB Gabinet Cieni uważa, że polska 
gospodarka znajduje się obecnie  w szczytowym punkcie cyklu koniunkturalnego. Fakt ten jest jedną z 
przesłanek stopniowego zacieśniania polityki pieniężnej. 

               Dynamika inwestycji pozostaje w centrum zainteresowania Gabinetu Cieni. W roku 2018 Gabinet 
Cieni oczekuje wzrostu inwestycji. Czynnikami kształtującymi wyższy poziom inwestycji mogą być 
trudności w dalszym zwiększaniu zatrudnienia przez przedsiębiorców, koniunktura w kraju i zagranicą, 
jak również czynniki polityczne związane z nadchodzącymi wyborami. 

               Gabinet Cieni uważa, że w obecnej sytuacji gospodarczej utrzymywanie ujemnych realnych stóp 
procentowych nie służy stabilności makroekonomicznej. W szczególności wzrost stóp procentowych 
powinien zahamować odpływ środków z rachunków terminowych. Wobec wysokiej skłonności polskich 
przedsiębiorców do finansowania inwestycji ze środków własnych Gabinet Cieni nie obawia się 
negatywnego wpływu zacieśnienia polityki pieniężnej na skalę inwestycji. 
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Członkowie Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej 

 

Sebastian A. Roy (sebastian.amit.roy@gmail.com) – Przewodniczący GC RPP / Sektor rynków finansowych 

Karol Nycz (karol.nycz@goodcode.pl) – Wiceprzewodniczący GC RPP / Sektor realny 

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

Rafał Chmura (rafalchmura22@gmail.com) – Sektor monetarny 

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

Konrad Grabowicz (konrad.grabowicz@gmail.com) – Sektor rynku pracy 

Szymon Wieczorek (swieczorek817@gmail.com ) –  Sektor finansów publicznych 

Paweł Głusiński (p.glusin@gmail.com) – Sektor finansów publicznych 

Michał Kulbacki (bono.kulbacki@gmail.com) – Sektor finansów publicznych 

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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