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GABINET CIENI RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ 
 

 

Warszawa, 8 marca 2016 r. 

 

 

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej  

dnia 2 marca 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 styczniu stopa inflacji CPI w ujęciu rocznym wyniosła -0,7%, odnotowując tym samym 
pogorszenie dynamiki o 0,2 pp. Największy ujemny wpływ na wskaźnik miały spadające ceny 
transportu oraz odzieży i obuwia. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu obniżyły się  
o 0,4% w porównaniu do grudnia ubiegłego roku. W ujęciu miesięcznym odnotowano znaczący wzrost 
cen żywności i napojów bezalkoholowych. Według Gabinetu Cieni niski poziom inflacji spowodowany 
jest czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od jego decyzji. 

Gabinet Cieni pozytywnie ocenia stabilny wzrost agregatu M1, który świadczy o systematycznie 
zwiększającym się zapotrzebowaniu na pieniądz. Jednocześnie Gabinet Cieni nie dostrzega w polskiej 
gospodarce istotnej presji popytowej. 

W ostatnich miesiącach 2015 r. nastąpiło przyspieszenie dynamiki realnego PKB, zarówno  
w ujęciu rocznym, jak i kwartalnym. Główny czynnik przyczyniający się do wzrostu stanowiło spożycie 
ogółem. W 2016 r. Gabinet Cieni spodziewa się utrzymania stabilnej struktury i tempa wzrostu PKB, 
czemu sprzyjać będzie zwiększenie konsumpcji gospodarstw domowych wspierane dobrą sytuacją na 
rynku pracy oraz rządowym programem 500+, a także wzrost popytu inwestycyjnego związany  
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z rozpoczęciem wydatkowania środków unijnych. Istotny czynnik ryzyka stanowi niepewność  
w światowej i europejskiej gospodarce, która może przełożyć się na ograniczenie inwestycji ze strony 
polskich przedsiębiorstw. 

W styczniu odnotowano spowolnienie dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu 
rocznym, jednak w opinii Gabinetu Cieni ma ono charakter przejściowy, na co wskazuje znaczny 
wzrost wielkości nowych zamówień oraz odczyt wskaźnika PMI na najwyższym poziomie od ponad 
pół roku. Dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych nieznacznie spowolniła w ujęciu rocznym, 
natomiast nastroje konsumenckie uległy lekkiej poprawie. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła o 0,5 pp. względem poprzedniego miesiąca, osiągając 
w styczniu poziom 10,3%. Zmiana ta wynika z czynników sezonowych, po wyodrębnieniu których 
wskaźnik charakteryzuje się trwałą tendencją spadkową. W kolejnych miesiącach Gabinet Cieni 
spodziewa się dalszego zmniejszania się odsetka osób bezrobotnych w wartościach odsezonowanych, 
jednak dynamika tego zjawiska spowolni. W IV kwartale 2015 r. wskaźnik bezrobocia mierzony 
metodą BAEL obniżył się do 6,9% z 8,1% w analogicznym okresie poprzedniego roku. 

Z uwagi na utrzymującą się deflację, wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 
wzrosły rok do roku o 4% w ujęciu nominalnym oraz o 4,7% w ujęciu realnym. 

Nadwyżka budżetu centralnego w styczniu 2016 r. wyniosła 1,8 mld zł. Dochody budżetowe 
znacząco wzrosły i wyniosły 30,7 mld – 2,6 mld zł więcej niż przed rokiem. Odnotowano wzrost  
w przypadku wszystkich dochodów podatkowych oprócz akcyzy. Największy dodatni wpływ na saldo 
budżetowe miały wpływy z tytułu podatku VAT, co zdaniem Gabinetu Cieni wynika przede wszystkim 
z efektu bazy – w ubiegłym roku weszły w życie przepisy, które spowodowały przesunięcie terminów 
płatności. Wydatki w styczniu wyniosły 29 mld zł, co stanowi 7,9% planu. 

W lutym po raz pierwszy zostały odprowadzone płatności z tytułu podatku od niektórych 
instytucji finansowych, co według Gabinetu Cieni spowodowało podniesienie marż kredytowych przez 
większość banków, a w przyszłości może przyczynić się do spowolnienia wzrostu akcji kredytowej. 

W styczniu w Stanach Zjednoczonych inflacja CPI wyniosła 1,4% wobec 0,7% w grudniu,  
a bezrobocie spadło o 0,1 pp. do 4,9%. Natomiast trzeci miesiąc z rzędu odnotowano ujemną dynamikę 
produkcji przemysłowej, do czego zdaniem Gabinetu Cieni mogła przyczynić się aprecjacja 
amerykańskiego dolara. Ponadto w styczniu zmniejszeniu uległy inwestycje w zapasy oraz spadła 
wartość agregatu pieniężnego M0. W opinii Gabinetu Cieni amerykańska gospodarka znajduje się 
obecnie w szczycie cyklu koniunkturalnego i w związku z tym Gabinet Cieni nie spodziewa się zmiany 
stóp procentowych Fed na najbliższym posiedzeniu FOMC. 

W IV kwartale 2015 r. PKB w Unii Europejskiej wzrósł o 0,3% względem poprzedniego okresu. 
Najwyższą dynamiką cechowały się gospodarki Irlandii i Hiszpanii, a najniższą Czech i Grecji, która 
ponownie znalazła się w recesji. W lutym wskaźnik PMI dla strefy euro spadł do najniższego poziomu 
od 13 miesięcy i wyniósł 52,7 pkt. Stopa bezrobocia w większości państw członkowskich utrzymuje się 
w trendzie spadkowym. 

Zdaniem Gabinetu Cieni główny czynnik ryzyka dla stabilności sytuacji gospodarczej w Europie 
stanowi kondycja finansowa Deutsche Banku, którego wartość w ciągu kilku miesięcy spadła o ponad 
połowę. Odnotował on w ubiegłym roku wysoką stratę, został ukarany pieniężnie oraz jest silnie 
zaangażowany w rynek derywatów, co w opinii Gabinetu Cieni może w przypadku niekorzystnych 
zmian cen doprowadzić do jego niewypłacalności. 

Rynek walutowy w lutym charakteryzował się dużo niższą zmiennością niż w poprzednich 
miesiącach. Zdaniem Gabinetu Cieni przyczyniły się do tego dane płynące ze Stanów Zjednoczonych 
oraz ogłoszenie przez Chiński Bank Centralny gospodarczego programu pomocowego, polegającego na 
wsparciu branż przemysłowych oraz udzieleniu wysokiej liczby kredytów. Polski złoty uległ aprecjacji 
i osiągnął poziom sprzed decyzji agencji S&P o obniżeniu ratingu. 

Krzywe rentowności większości największych gospodarek świata uległy obniżeniu, a obligacje 
wielu państw strefy euro cechują się ujemną stopą zwrotu. Gabinet Cieni obawia się, że nadmierne 
obniżanie rentowności poprzez politykę luzowania ilościowego może działać destabilizująco na 
gospodarkę. 
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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, a deflacja utrzyma się do końca II kwartału. 

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 wciąż pogarszającą się sytuacją 
gospodarczą Chin i innych państw azjatyckich, recesją gospodarek Rosji i Brazylii , a także możliwym 
spowolnieniem w Stanach Zjednoczonych. Ponadto Gabinet Cieni wyraża zaniepokojenie niewielkim, 
ale rosnącym prawdopodobieństwem załamania na międzynarodowym rynku finansowym. Czynniki 
te mogą doprowadzić do osłabienia koniunktury w strefie euro i w Polsce. Gabinet Cieni nie wyklucza 
dalszych dostosowań polityki pieniężnej w najbliższych 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 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 

Wojciech Skierski (wojtek.skierski@wp.pl) – Sektor realny 

Szymon Chudziak(szymon.chudziak@gmai.com) – Sektor realny 

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

Karol Nycz (karol.nycz@goodcode.pl) –Sektor zagraniczny 

Maksym Gdański (maksym.gdanski@hotmail.com) – Sektor zagraniczny 
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