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GABINET CIENI RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ 
 

 

Warszawa, 11 stycznia 2016 r. 

 

 

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej  

dnia 7 stycznia 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. 

 

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie obniżyły się o 0,1% względem po-
przedniego miesiąca, co wynikało głównie ze spadku cen żywności oraz usług z zakresu rekreacji  
i kultury. Inflacja CPI w ujęciu rocznym wyniosła w listopadzie -0,6% wobec -0,7% w październiku. 
Największy ujemny wpływ na wskaźnik miały niższe koszty transportu. Kontynuacja spadków ceny 
ropy naftowej na światowych rynkach prawdopodobnie będzie się przyczyniać do dalszego 
spowolnienia wzrostu inflacji. 

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii od roku utrzymuje się na bardzo niskim 
poziomie. Zdaniem Gabinetu Cieni w gospodarce nie występuje istotna presja popytowa, jednak 
zaobserwowany w listopadzie wzrost wartości depozytów na żądanie może świadczyć o jej 
pobudzeniu, wynikającym ze zwiększania bieżących wydatków zamiast oszczędności. 

W III kwartale 2015 r. PKB wzrósł o 3,5% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego 
roku. Stabilne tempo wzrostu cechuje konsumpcję prywatną, wspieraną przez dobrą sytuację na rynku 
pracy. Niższą kontrybucję względem wcześniejszych kwartałów 2015 r. wykazały nakłady brutto na 
środki trwałe, co prawdopodobnie wynika z zakończenia inwestycji współfinansowanych środkami  
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z Unii Europejskiej. Pozytywny sygnał stanowi utrzymywanie się dodatniego wpływu eksportu netto 
na dynamikę PKB, za którym stoi silne spowolnienie importu wynikające z poprawy relacji cen dóbr 
eksportowanych do importowanych. W opinii Gabinetu Cieni dane o PKB i jego składowych świadczą  
o stabilności wzrostu gospodarczego w Polsce. 

W listopadzie odnotowano znaczne wzrost produkcji sprzedanej przemysłu. Największy dodatni 
wpływ na wskaźnik miały produkcja artykułów spożywczych oraz lokomotyw kolejowych i taboru 
szynowego. Do poprawy dynamiki istotnie przyczyniło się przyspieszenie realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków unijnych, które musiały zostać rozliczone do końca 2015 r.  
W ostatnim kwartale 2015 r. wskaźnik PMI utrzymywał się na średnim poziomie 52,1 pkt., 
sygnalizując dalszą poprawę warunków w sektorze przemysłowym. 

W listopadzie sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 5,7% w ujęciu rocznym. 
Najwyższą dynamikę odnotowano w przypadku pojazdów oraz pozostałych kategorii obejmujących 
dobra trwałe. Zdaniem Gabinetu Cieni charakter przyspieszenia sprzedaży detalicznej stanowi 
odzwierciedlenie pozytywnej sytuacji na rynku pracy, wzrastających płac realnych oraz popra-
wiających się nastrojów konsumentów. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w listopadzie pozostała na niezmienionym poziomie 
względem października i wyniosła 9,6%. Według obliczeń Gabinetu Cieni odsezonowana stopa 
bezrobocia nadal się zmniejsza i obecnie wynosi 9,8%. W III kwartale wskaźnik bezrobocia mierzony 
metodą BAEL obniżył się do 7,1% z 8,2% w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynagrodzenia 
w listopadzie rosły w nieco wyższym tempie niż w poprzednich miesiącach - o 4% r/r w ujęciu 
nominalnym oraz 4,7% r/r w ujęciu realnym. 

Deficyt budżetu centralnego za okres styczeń – listopad 2015 r. wyniósł 36,1 mld zł, co stanowi 
78,4% planu na ubiegły rok. Dochody budżetowe w listopadzie wzrosły w stosunku do poprzedniego 
roku o 3,5 mld zł i wyniosły 263,8  mld zł. Zdaniem Gabinetu Cieni są one niższe od planowanych ze 
względu na spadek dochodów z podatku VAT spowodowany powiększającą się luką podatkową oraz 
inflacją niższą niż założona w ustawie budżetowej. Pozostałe najważniejsze pozycje dochodowe są 
wyższe niż w ubiegłym roku. Wydatki ukształtowały się na poziomie 300 mld zł, co stanowi 87,4% 
planu. 

Przyjęty w grudniu projekt ustawy budżetowej na 2016 r. zakłada, że przychody wyniosą 313,8 
mld zł, a wydatki 368,5 mld zł, co oznacza zwiększenie budżetu o 9,5% względem poprzedniego roku. 
Limit deficytu sektora finansów publicznych ustalony został na poziomie 2,8% PKB. Zdaniem Gabinetu 
Cieni założenia makroekonomiczne na 2016 r. są zbyt optymistyczne, co może przełożyć się na 
znaczne odchylenie rzeczywistych przychodów i wydatków względem przyjętego planu. Ponadto 
Gabinet Cieni wyraża zaniepokojenie strukturą budżetu państwa, która w kolejnych latach może 
doprowadzić do nadmiernego deficytu. 

W grudniu kurs polskiej waluty charakteryzował się dużą zmiennością. Złoty uległ osłabieniu 
względem najważniejszych światowych walut, co w opinii Gabinetu Cieni wynika z awersji inwestorów 
do ryzyka politycznego. Zdaniem Gabinetu Cieni grudniowe spadki na warszawskiej giełdzie 
spowodowane były przede wszystkim wprowadzeniem podatku od aktywów bankowych. 

Na początku stycznia Ludowy Bank Chin zdewaluował juana w odpowiedzi na słabe dane 
płynące z gospodarki. Przyczyniło się to do spadków głównych chińskich indeksów oraz odpływu 
kapitału. Według Gabinetu Cieni Państwo Środka będzie w przyszłości jednym ze źródeł zwiększonej 
zmienności na rynkach finansowych z powodu działań władz, które starają się nie dopuścić do 
jednorazowego dużego załamania giełdowego. 

Negatywne dane ze światowych rynków mogą spowodować dalszą deprecjację złotego oraz 
wzrost rentowności polskich papierów skarbowych. 

W grudniu FOMC zdecydował o podniesieniu stóp procentowych Fed o 25 punktów bazowych. 
W związku z bardzo dobrą sytuacją na rynku pracy, rosnącą konsumpcją oraz przekonaniem o dalszej 
poprawie koniunktury w Stanach Zjednoczonych w najbliższych miesiącach planowane są kolejne 
podwyżki. Jednak zdaniem Gabinetu Cieni spadek produkcji przemysłowej w grudniu może być jedną  
z pierwszych oznak zbliżającej się recesji.  

Europejski Bank Centralny zadecydował w grudniu o obniżeniu stopy depozytowej o 10 
punktów bazowych do -0,3% oraz przedłużeniu programu luzowania ilościowego co najmniej do mar-
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ca 2017 r. Ponadto z początkiem roku weszła w życie umowa o wolnym handlu między Unią 
Europejską a Ukrainą, która w opinii Gabinetu Cieni przyczyni się do wzrostu handlu pomiędzy tymi 
podmiotami oraz pozytywnie wpłynie na polski eksport. 

Gabinet Cieni z niepokojem obserwuje pogorszenie koniunktury w państwach rozwijających się. 
W Indiach PMI spada najszybciej od kryzysu finansowego, a w związku z obniżką cen ropy naftowej 
oraz przedłużeniem o 6 miesięcy sankcji gospodarczych ze strony UE rewidowane są prognozy 
wzrostu dla Rosji. 

Po zapoznaniu się ze stanem gospodarki i przeprowadzonej dyskusji Gabinet Cieni podjął 
decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. 

W opinii Gabinetu Cieni dotychczasowe obniżki stóp procentowych są wystarczające, aby 
zniwelować ryzyko utrzymywania się inflacji znacząco poniżej celu w średnim okresie. Zdaniem 
Gabinetu Cieni w najbliższych miesiącach dynamika cen będzie powoli wzrastała, jednak spadające 
ceny surowców na rynku globalnym mogą przyczynić się do wydłużenia okresu powrotu inflacji do 
dolnej granicy dopuszczalnego pasma wahań. 

Gabinet Cieni pozytywnie ocenia obecny stan oraz perspektywy rozwoju polskiej gospodarki, 
spodziewając się w kolejnych kwartałach wzrostu gospodarczego bazującego na rosnących wydatkach 
inwestycyjnych i konsumpcyjnych sektora prywatnego. Będzie on sprzyjał domknięciu ujemnej luki 
popytowej oraz stopniowemu wzrostowi inflacji bazowej.  

Jednocześnie Gabinet Cieni wyraża zaniepokojenie procyklicznym charakterem polityki fiskalnej 
nowego rządu, sprzyjającej głównie krótkookresowemu pobudzeniu konsumpcji. Ponadto Gabinet 
Cieni dostrzega ryzyko związane z wciąż pogarszającą się sytuacją gospodarczą Chin, Rosji oraz 
państw rozwijających się, która może doprowadzić do spowolnienia w strefie euro i osłabienia 
koniunktury w Polsce. Gabinet Cieni nie wyklucza dalszych dostosowań polityki pieniężnej w naj-
bliższych miesiącach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

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 

makroekonomii 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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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 

Tomasz Kleszcz (tom.kleszcz@gmail.com) – Sektor monetarny 

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

Tomasz Piechula (tom.piechula@gmail.com) – Sektor realny 

Marcin Wroński (marcin.wronski@pte.pl) – Sektor realny 

Paweł Ropiak (pawel.ropiak93@gmail.com) – Sektor rynków finansowych 
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