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GABINET CIENI RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ 
 

 

Warszawa, 29 listopada 2017 r. 

 

 

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej  

dnia 29 listopada 2017 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 październiku miesięczna dynamika cen wyniosła 0,5 proc. W stosunku rocznym inflacja CPI 
ukształtowała się na poziomie 2,1 proc. Zgodnie z szacunkowymi danymi GUS listopadowa dynamika 
cen osiągnęła poziom 2,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. 
Najważniejszym czynnikiem inflacyjnym okazały się rosnące ceny żywności (w tym tłuszczów 
spożywczych), których kontrybucja do ogólnego poziomu dynamiki cen wyniosła 5,4 proc. Gabinet 
Cieni spodziewa się dalszych podwyżek w tym segmencie koszyka dóbr i usług. 

           Zgodnie z najnowszymi prognozami NBP ścieżka inflacji będzie przebiegać na wyższych 
poziomach, niż się dotąd spodziewano, plasując się w horyzoncie prognozy na wysokości ok. 3 proc. w 
stosunku rocznym. 

           Październikowa stopa inflacji bazowej wyniosła w ujęciu rocznym 0,8 proc., co oznacza 
nieznacznie niższą dynamikę od zanotowanej we wrześniu. Gabinet Cieni uważa, że to spowolnienie 
jest przejściowe i spodziewa się umocnienia presji inflacyjnej przede wszystkim na skutek wzrostu 
wynagrodzeń. 

                                                             
 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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           Wzrost podaży pieniądza wyniósł w październiku 5,7 proc., co jest wynikiem znacznie wyższym 
niż w ubiegłych miesiącach. Nadal obserwuje się odpływ środków z rachunków terminowych, 
co przejawia się w ujemnej dynamice agregatu M2. Jednocześnie zanotowano stabilny przyrost 
kredytu dla gospodarstw domowych i dynamiczny wzrost kredytu dla sektora niefinansowego ogółem 
przy stopniowo poprawiającym się udziale długu zagrożonego w całkowitym portfelu kredytowym. 
Gabinet Cieni oczekuje, że w realiach krajowej gospodarki podwyżka stóp procentowych zahamuje 
odpływ środków ulokowanych na rachunkach terminowych, nie spowalniając jednocześnie dynamiki 
kredytu. 

 

           Produkt krajowy brutto w trzecim kwartale wzrósł o 4,9 proc. w ujęciu rocznym. Wkład 
konsumpcji gospodarstw domowych od trzech kwartałów wynosi niezmiennie 2,9 pkt proc. Dzięki 
rozpoczęciu wydawania środków unijnych przez samorządy wzrost inwestycji osiągnął 3,3 proc. 
i przyczynił się do wzrostu PKB o 0,6 pkt proc. Mimo dobrej koniunktury oraz wysokiego 
wykorzystania zdolności produkcyjnych firmy wstrzymują się z rozpoczęciem nowych inwestycji. 
Przyrost zapasów spowolnił, a w najbliższych kwartałach - przy ożywieniu inwestycji - będzie ujemny. 
Wkład eksportu netto wyniósł 1,1 pkt proc. w wyniku czego wzrost gospodarczy ukształtował się 
powyżej oczekiwań rynkowych, a oczyszczona z wahań sezonowych roczna dynamika PKB znajduje 
się na poziomie najwyższym od 9 lat. 

           Dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych w październiku wyniosła 7,1 proc. W tempie 
ponad 10 proc. rośnie sprzedaż pojazdów, odzieży oraz leków. W trzecim kwartale konsumpcja 
prywatna nieznacznie spowolniła o 0,1 pkt proc. z 4,9 proc. w poprzednim kwartale, a jej dalszy 
wzrost będzie zależny od możliwości wzrostu zatrudnienia oraz presji płacowej. W opinii Gabinetu 
Cieni oddziaływanie pierwszego czynnika pozostanie ograniczone. 

           Odsezonowana sprzedana produkcja przemysłu przyspieszyła w październiku do 9,7 proc. w 
skali roku, w tym przetwórstwa przemysłowego do 10,9 proc. Odsezonowany wzrost produkcji 
budowlano-montażowej wyniósł 19,1 proc. w związku z realizacją inwestycji drogowych i kolejowych. 
Wskaźnik PMI dla przemysłu w listopadzie wzrósł do 54,2 pkt z 53,4 pkt w poprzednim miesiącu, 
co potwierdza oczekiwanie przedsiębiorstw na przyspieszenie inwestycji. Zdaniem Gabinetu Cieni 
polska gospodarka osiągnęła szczyt koniunkturalny i w następnych kwartałach wzrost PKB spowolni. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w październiku 6,66 proc., kontynuując tym samym 
wielomiesięczne spadki. Stopa bezrobocia wg BAEL osiągnęła wartość 4,7 proc. i nadal plasuje się na 
historycznie niskim poziomie. W trzecim kwartale poprawiła się struktura bezrobocia poprzez wzrost 
udziału osób poszukujących pracy przez 3-12 miesięcy oraz spadek odsetka długotrwale 
bezrobotnych. 

           Współczynnik aktywności zawodowej w drugim kwartale kontynuował wieloletni trend 
wzrostowy i wyniósł nieco poniżej 57 proc. Zwiększeniu uległ również wskaźnik zatrudnienia, 
jednakże w porównaniu z poprzednim kwartałem dynamika zatrudnienia była niższa od stopy zmian 
aktywności zawodowej. Zmniejszyła się również liczba przepracowanych godzin, co świadczy o coraz 
mniejszym wykorzystaniu przez przedsiębiorców osób zatrudnionych i potencjalnie może wpłynąć na 
spowolnienie tempa wzrostu wynagrodzeń. 

           Dynamika płac nominalnych wzrosła w trzecim kwartale do poziomu 6 proc. Na skutek coraz 
większego wykorzystania rezerw podaży pracy wzrasta pozycja pracobiorców w negocjacjach 
płacowych. Gabinet Cieni baczną uwagę zwraca na siłę presji płacowej w kontekście jej wpływu na 
inflację. 

 

           Nadwyżka budżetu państwa po październiku wyniosła 2,7 mld zł, natomiast cały sektor 
finansów publicznych odnotował deficyt wynoszący 7 mld zł. Do końca października dochody budżetu 
zostały zrealizowane w 90 proc. a wydatki jedynie w dwóch trzecich. Na wysokie wykonanie 
dochodów wpłynął głównie ponad dwudziestoprocentowy wzrost wpływów z VAT 
i ośmioprocentowy z PIT. Niskie wykonanie wydatków to m.in. efekt zmniejszenia dopłat do FUS, 
dzięki korzystnej sytuacji na rynku pracy. Dobre wyniki nie skłoniły Ministerstwa Finansów do zmiany 
prognozy deficytu budżetu na poziomie 30 mld zł na koniec roku. Nowelizacja budżetu zwiększyła 
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limit wydatków o 9,4 mld zł. Gabinet Cieni stoi na stanowisku, że wykorzystanie nowelizacji do 
dotowania nierentownych spółek skarbu państwa nie sprzyja modernizacji gospodarki. 

Pozytywnie zrewidowane dane Komisji Europejskiej szacują stopę wzrostu gospodarczego w 
UE na 2,5 proc. w stosunku rocznym. Dynamika cen mierzonych indeksem HICP wyniosła w 
październiku dla Eurosystemu 1,4 proc. w stosunku rocznym. Listopadowy odczyt wskaźnika PMI dla 
strefy euro uplasował się na poziomie 57,5, co ustanowiło rekordową dynamikę tego indeksu od 
ponad sześciu lat. Stopa kreacji nowych miejsc pracy osiągnęła 17-letnie maksimum, zaś wynosząca 
8,9 proc. stopa bezrobocia była najniższa od stycznia 2009 r. Mimo tak dobrych sygnałów płynących 
z gospodarki EBC postanowił pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie (w tym stopę 
depozytową poniżej zera), argumentując swoją decyzję przede wszystkim niewysokim poziomem 
inflacji. Jednocześnie Rada Prezesów EBC ogłosiła zmniejszenie skali programu luzowania ilościowego 
o połowę przy wydłużeniu okresu jego trwania do września 2018 r. Zgodnie z komunikatem forward 
guidance stopy EBC mają być pozostawione na obecnym poziomie na czas wykraczający poza okres 
obowiązywania programu QE. 

Gospodarka USA rozwija się w stabilnym tempie ok. 3 proc. rocznie. W grudniu oczekiwana jest 
podwyżka stóp przez FOMC, a w nadchodzącym roku – trzy kolejne. Następnym elementem 
zacieśniania polityki pieniężnej przez amerykański bank centralny jest program zmniejszania sumy 
bilansowej poprzez ograniczenie skali reinwestycji rat uzyskiwanych z wykupionych w ramach 
luzowania ilościowego aktywów finansowych. W opinii Gabinetu Cieni rosnąca restrykcyjność polityki 
pieniężnej Stanów Zjednoczonych może wpłynąć na wzrost rentowności papierów wartościowych 
emitowanych przez rząd USA, jak również na aprecjację dolara. 

Najważniejsze gospodarki rozwijające się wykazują poprawę sytuacji ekonomicznej. 
W gospodarce chińskiej rosnące obawy budzi stabilność sektora bankowego. Bank Chin kieruje 
na rynek międzybankowy duże strumienie kapitału, aby ograniczyć ryzyko niedostateczniej płynności. 
Mimo to Gabinet Cieni nie spodziewa się wystąpienia w Chinach kryzysu. 

 

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

           Gabinet Cieni dostrzega wagę zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych wobec kolejnych wzrostów 
indeksu CPI. Zdaniem Gabinetu Cieni utrzymywanie się dodatniej luki PKB w polskiej gospodarce 
w połączeniu z poprawiającą się sytuacją na rynku pracy będzie czynnikiem silnie oddziałującym 
na wzrost presji inflacyjnej. 

           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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