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GABINET CIENI RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ 
 

 

Warszawa, 2 lutego 2016 r. 

 

 

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej  

dnia 28 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. 

 

W grudniu stopa inflacji CPI w ujęciu rocznym wyniosła -0,5%, po raz kolejny odnotowując 
poprawę dynamiki o 0,1 pp. W ujęciu miesięcznym ceny dóbr konsumpcyjnych obniżyły się o 0,2%. 
Największy ujemny wpływ na wskaźnik miały ceny transportu oraz odzieży i obuwia. 

Przeciętny poziom cen w 2015 r. w porównaniu do 2014 r. był niższy o 0,9% - spadły ceny 
towarów, natomiast wzrosły ceny usług. Inflacja bazowa bez cen żywności i energii nadal pozostaje na 
bardzo niskim poziomie, co zdaniem Gabinetu Cieni świadczy o braku istotnej presji popytowej  
w gospodarce. 

Gabinet Cieni pozytywnie ocenia odczyt realnego wzrostu PKB w 2015 r. na poziomie 3,6% oraz 
jego strukturę. Wzrost wspierany był przede wszystkim przez popyt krajowy, a w szczególności 
zwiększone spożycie sektora gospodarstw domowych. Dodatnią kontrybucję wykazał eksport netto, 
do czego w opinii Gabinetu Cieni przyczyniła się zdolność polskich eksporterów do zdobywania now-
ych rynków zbytu. Zdaniem Gabinetu Cieni przyspieszenie dynamiki PKB do ok. 3,8% w IV kwartale  
z 3,5% w poprzednim okresie, pomimo spowolnienia popytu inwestycyjnego, wskazuje na dobre 
perspektywy dla wzrostu gospodarczego w 2016 r. 
                                                             
 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 
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W grudniu odnotowano wzrost produkcji sprzedanej przemysłu oraz wielkości nowych 
zamówień w ujęciu rocznym. Istotnie przyspieszyła dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych, 
zarówno względem poprzedniego miesiąca, jak i grudnia 2014 r. W opinii Gabinetu Cieni dane te 
świadczą o solidnych podstawach ożywienia gospodarczego w Polsce. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła o 0,2 pp. względem poprzedniego miesiąca, osiągając 
w grudniu poziom 9,8%. Zmiana ta wynika z czynników sezonowych, po wyodrębnieniu których 
wskaźnik charakteryzuje się trwałą tendencją spadkową. 

W grudniu wartość przeciętnego wynagrodzenie brutto wzrosła do najwyższego od kilku lat 
poziomu. Z kolei dynamika wynagrodzeń rok do roku nieco osłabła w porównaniu do poprzednich 
miesięcy, wynosząc 3,1% w ujęciu nominalnym oraz 3,8% w ujęciu realnym. Presja płacowa w gospo-
darce wciąż utrzymuje się na niskim poziomie, jednak w IV kwartale zaobserwowano jej nasilenie, 
które zdaniem Gabinetu Cieni będzie kontynuowane w kolejnych miesiącach oraz przyczyni się do 
dalszego wzrostu wynagrodzeń. 

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. 

Ministerstwo Finansów przekazało do dalszych prac projekt ustawy o podatku od sprzedaży 
detalicznej. Zapłacą go podmioty, które osiągną w danym miesiącu odpowiednio wysokie przychody 
ze sprzedaży. Zdaniem Gabinetu Cieni nowy podatek przyczyni się do wzrostu cen, zwłaszcza że 
najwyższą stawką objęty zostanie handel odbywający się w soboty i niedziele, kiedy to Polacy doko-
nują największych zakupów. 

Według projektu ustawy dotyczącej kredytów walutowych przygotowanego przez Kancelarię 
Prezydenta wyliczany będzie indywidualny kurs sprawiedliwy dla każdej umowy kredytowej. Koszty 
takiego rozwiązania dla sektora bankowego szacowane są na 16 mld zł. W opinii Gabinetu Cieni 
przełoży się to na wzrost opłat i prowizji bankowych w celu pokrycia strat, co może doprowadzić do 
spowolnienia akcji kredytowej. 

W styczniu wskaźnik PMI w strefie euro wyniósł 53,5 pkt., osiągając najniższy od 11 miesięcy 
poziom. Inflacja HICP w ujęciu rocznym wzrosła w styczniu do 0,4% z 0,2% w poprzednim miesiącu. 
W obliczu wolniejszego tempa powrotu inflacji do celu oraz wzrostu ryzyka znacznego pogorszenia 
światowej koniunktury Gabinet Cieni spodziewa się zwiększenia skali ekspansywnej polityki 
pieniężnej przez Europejski Bank Centralny.  

W grudniu inflacja CPI w ujęciu rocznym w Stanach Zjednoczonych wyniosła 0,7% wobec 0,5% 
w listopadzie. Niski odczyt wskaźnika wynika przede wszystkim z obniżek cen na rynku energii.  
W IV kwartale 2015 r. zannualizowany wzrost PKB spadł do 0,7% z 2% w poprzednim okresie. Bez-
robocie pozostaje na niskim poziomie, natomiast produkcja przemysłowa wykazała w grudniu ujemną 
dynamikę.  

W IV kwartale 2015 r. wzrost gospodarczy w Chinach był najniższy od 25 lat i wyniósł 6,9% 
względem analogicznego okresu poprzedniego roku. Pozostałe kraje rozwijające się odnotowują niską 
dynamikę PKB, a gospodarki Brazylii i Rosji w 2015 r. znalazły się w recesji. 

W styczniu rynek walutowy charakteryzował się wysoką zmiennością związaną z negatywnymi 
danymi z Chin oraz Stanów Zjednoczonych. Informacje płynące z obu gospodarek przyczyniły się do 
zmniejszenia płynności w handlu obligacjami korporacyjnymi, a indeksy na najważniejszych giełdach 
osiągnęły najniższe poziomy od wielu miesięcy. Zdaniem Gabinetu Cieni jest to spowodowane istotnym 
wzrostem ryzyka nadejścia globalnej recesji. Pogarszający się stan światowej gospodarki wpłynął 
także na znaczne osłabienie polskiej waluty, dodatkowy powód deprecjacji złotego stanowiło obniże-
nie ratingu Polski przez jedną z agencji. 
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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 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 niskie 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 dostrzega ryzyko związane z postępującą recesją gospodarek Rosji  
i Brazylii oraz pogarszającą się sytuacją gospodarczą Chin i Stanów Zjednoczonych, co może 
doprowadzić do spowolnienia w strefie euro i osłabienia koniunktury w Polsce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

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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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 

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